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مجیدکالهی1،محمدامیریحسینی2
چكيده 

شناخت زمين شناسی از كانسار، یک اصل حياتی در راستای درک كلی و بهره برداری بهتر از مواد معدنی است.  به دليل پيچيدگی 
مناطق گسلی و ارتباط آن ها با تمامی مراحل معدن كاری، تعيين خواص سختی و مقاومتی توده سنگ های قرار گرفته در زون های 
گسلی به منظور ارائه ی یک طبقه بندی از نواحی گسلی ضرورت دارد. در این پژوهش جهت تعيين پارامترهای سختی و مقاومتی 
سنگ های قرار گرفته در زون های گسلی، دو گسل یكی در بخش غربی و دیگری در بخش شرقی  معدن سنگ آهن گل گهر مورد 
بررسی قرارگرفت. آزمون مكانيک سنگی شامل آزمون چكش اشميت، اندیس بار نقطه ای، مقاومت فشاری تک محوره، لس آنجلس 
و همچنين آزمون های سختی سنجی فرآوری شامل آزمون وزنه افتان و SPI بر روی نمونه های برداشت شده از سنگ های موجود 
در دو زون انجام گردید. مقایسه نتایج تمامی تست ها نشان داد سنگ های قرار گرفته در زون تاثير گسل در قسمت های غربی 
معدن  نسبت سنگ های گسلی قسمت های شرقی از سختی بيشتری )هم از لحاظ مكانيک سنگی و هم از لحاظ فرآوری( برخوردار 
هستند. به منظور ارزیابی علل این اختالف در سختی، نياز به مطالعات بيشتر بر روی تمامی گسل های موجود در دو بخش شرقی 

و غربی می باشد كه در ادامه این تحقيق به آن پرداخته خواهد شد.

كلمات كليدي :گسل، زون تاثير گسل، خواص سختی و مقاومتی، معدن گل گهر 

 Majidkolahi92@  .1- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی مكانيک سنگ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
khabat_amiri@yahoo.com 2-پژوهشگر ارشد معدن و زمين شناسی پژوهشكده  مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

بررسیسختیمواددوزونگسلهدرقسمتهایشرقوغربمعدنگلگهر
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1- مقدمه
با مهندسي سنگ،  جدي ترین مشكالت ژئوتكنيكی در رابطه 
خردشدگي،  به  منجر  كه  مي شود،  ایجاد  گسل ها  بوسيله ي 
كاهش اندازه دانه و اتساع سنگ در زون تاثير گسل مي شود. 
كه  دارد،  دنبال  به  را  سنگ  مقاومت  كاهش  خود،  عمل  این 
تا  استخراج  از  معدن كاری  مختلف  مراحل  در  را  چالش هایی 

بهره برداری ایجاد می كند.
بحث  در  مكانيک سنگ  مهندسي  و  ژئوتكنيكی  درمباحث  
از  یكي  گسله ها  سينماتيكی،  تحليل های  و  شيب  پایداری 
ساختارهاي مهم زمين شناسي، و از مهم ترین عوامل ناپایداري 
پهنه  و گسترش  اندازه  به  توجه  با  بلند مي باشند.  دیواره هاي 
برشي ناشي از حركات تكتونيكي انجام شده روي صفحه گسل، 
ضخامت این زون هاي برشي نيز از نقاط ضعف اصلي و مهم 
توده سنگ مي باشند و باید به عنوان یک عامل ناپایداري در 
نظر گرفته شوند. همچنين مسئله جریان و فشار آب در سطح 

گسل نيز اهميت ویژه ای در مباحث مربوط به زهكشی دارد.
و  سختی  تغيير  استخراج  مهندسی  به  مربوط  مباحث  در 
در  شده  حاصل  ناپيوستگی  سيستم های  و  سنگ   مقاومت 
اثر گسل خوردگی روی فرآیند چالزنی و راندمان آن، پایداری 
محدوه ی گودبرداری، طراحی شبكه ی آتشكاری، تعيين ميزان 
تاثير بسيار مهمی دارد. لذا نياز  انفجار  خرج ویژه و درنتيجه  
است كه در این مواقع دقت الزم در آرایش چال ها و خرج گذاری 

صورت پذیرد.
در مباحث مربوط به مهندسی فرآوری مواد معدنی، و در بحث 
توزیع  و  سختي  به  خردایش  تجهيزات  عمل كرد  خردایش، 

ابعادي ماده معدني نيز بستگي دارد.  
كه  مواردي  در  خصوص  به  ورودی،  بار  در  تغيير  لذا 
در  تغييرات شدیدي  ایجاد  معدني سبب  ماده  گسل خوردگی 
خصوصيات سختی و دانه بندی آن گردد. باعث ایجاد مشكالتي 
در آسياهاي خودشكن مي گردد. زیرا آسياهاي نوع خودشكن 
نسبت به سایر آسياها، حساسيت بيشتري به بافت ماده معدني 
دارند. این مشكالت باعث نوسان چشم گير در ظرفيت و توان 
مصرفی آسيا و اندازه محصول نهایی و نهایتاً عملكرد متالوژیكی 

مدار و توليد كارخانه مي شود.
لذا شناخت زمين شناسی از كانسار، یک جزء حياتی در راستای 
درک كلی و بهره برداری بهتر از مواد معدنی است. به دليل 
مراحل  تمامی  در  آن ها  ارتباط  و  گسلی  مناطق  پيچيدگی 
توده سنگ ها،  در  گسل خوردگی  رفتار  تعيين  معدن كاری، 
موثر، دسته بندی سيستم های  و شناسایی گسل های  توصيف 
مقاومتی  و  تعيين خواص سختی  و  اطراف گسل  ناپيوستگی 
توده سنگ های قرار گرفته در زون های گسلی به منظور ارائه ی 
یک طبقه بندی از نواحی گسلی برای پيش بينی خواص سختی 
بطور  تاثير گسل  زون  در  گرفته  قرار  توده سنگ  مقاومتی  و 

واضح و روشن در امر استخراج و بهره برداری ، ضرورت دارد.
ميدانی  تركيب مطالعات  با  لوگان  و چستر  در سال 1986 
مدل های  بيشتر  توسعه ی  منظور  به  آزمایشگاهی  مطالعات  و 
مفهومی از نواحی گسلی شكننده به بررسی ساختار و خواص 
در  كه  گسلی  زون  یک  از  كيلومتر  پنج  طول  در  مكانيكی 
در  لس آنجلس  پارک  نزدیكی  در  پانچبوول   شهر  مجاورت 
جنوب كاليفرنيا واقع است پرداختند. در نهایت با ارزیابی نتایج 
بدست آمده مشخص شد كه نمونه های دارای گسل متعدد 
تغيير شكل  پذیری  تراكم  و  نفوذپذیری هستند  باالترین  دارای 
به سمت سطح گسل افزایش یافته و از نظر مكانيكی كاهش 
از سنگ ميزبان  را  نهایی و مدول االستيک  كلی در مقاومت 
تغييرشكل نداده  به سمت سنگ ميزبان با محتوای گوژ نشان 

می دهد]1[.
بررسی  و  تعيين  به   2011 سال  در  همكاران  و  ریدمولر  
گسل های شكننده و ارائه ی طبقه بندی زمين شناسی مهندسی 
سنگ های گسلی پرداختند. این مطالعات منجر به ارائه ی یک 
طبقه بندی براساس تفاوت ميان چسبنده و غير چسبنده بودن 

سنگ های موجود در زون گسلی گردید]2[.
تاثير  بررسی  به   2011 سال  در  همكاران  و  استر  فيليپر 
در  موثر  االستيک  مدول  بر  شكستگی ها  نوع  و  فاصله داری 
توسط  آن  رخنمون  كه  فرانسه  جنوب  در  گسلی  ناحيه  یک 
نشان  مطالعه  این  نتایج  پرداختند.  است،  نمایان  آهک  سنگ 
می دهد كه فاصله داری كوتاه گسل ها، شكستگی های باز موجب 
كاهش مدول یانگ موثر می شود، در حالی كه فاصله داری كوتاه 
افزایش  به  منجر  سخت شده  و  چسبيده  بهم  شكستگی های 
مدول یانگ موثر می شود. همچنين نتایج مدل معكوس نشان 
رخنمون  بر  اشيميت  چكش  واكنش  تغييرات  كه  می دهد 
می تواند برای برآورد نوع شكستگی و سختی استفاده شود و 
سختی شكستگی های بهم چسبيده  دو الی سه درجه بزرگتر از 

سختی گسل ها و شكستگی های باز است]3[.
بایور  و همكاران در سال 2015 یک مطالعه دقيق با اهداف 
شكستگی ها  تاثير  بررسی  و  گسلی  ناحيه  ساختار  بررسی 
از  استفاده  با  گسل  تاثير  زون  در  مؤثر  مكانيكی  خواص  بر 
جناح  روی  بر  مكانيک سنگی  آزمایشگاهی  اندازه گيری های 
غربی رخنمون  یک فروبوم  در شمال شرق فرانسه انجام دادند. 
طبق نتایج این مطالعه افزایش تراكم شكستگی به سمت هسته 
گسل است و تراكم شكستگی ها با امتداد موازی در مقایسه با 
شكستگی های با امتداد عمودی بطور قابل توجه بسيار باالتر 

است.
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رابطه بين طول شكستگی ها و باز شدگی آن ها نشان می دهد 
اغلب  در  و  هستند  رخنمون  در  منفی  ارتباط  دارای  آنها  كه 
موارد شكستگی با بازشدگی های بيشتر دارای طول كوتاه تری 
هستند. همچنين اندازه گيری های آزمایشگاهی مكانيک سنگی 
از نمونه های سنگ بكر بيشترین مقاومت فشاری تک محوره و 
مدول یانگ در ناحيه ی انتقالی را نشان می دهد. اما شكستگی 
چكش  روش  با  شده  )تعيين  موثر  یانگ  مدول  تأثير  تحت 
اشميت و رویكرد تحليلی( در ناحيه انتقالی كوچک تر است و با 

افزایش فاصله از هسته گسلی افزایش می یابد]4[.
ترابی و همكاران در سال 2018 به بررسی ویژگی های معماری 
در  گسله  سنگ های  مكانيكی  و  پتروفيزیكی  )ساختاری(، 
نتایج  پرداختند.  نروژ  غربی  در ساحل  توركی  نزدیكی جزیره 
این مطالعه نشان می دهد كه تراكم شكستگی ها و نفوذپذیری 
و  ميابد  افزایش  باز  شكستگی های  و  گسل  هسته  سمت  به 
بيشتر  بازشدگی  دارای  عمدتا  گسل  بر  عمود  شكستگی های 
همچنين  هستند.  گسل  با  موازی  شكستگی های  به  نسبت 
مدول یانگ تخمين زده شده توسط اندازه گيری های برجا هيچ 
الگویی را با توجه به محل گسل ها و شكستگی ها در اسكن الین 
نشان نمی دهد، در حالی كه مقادیر برآورد شده از آزمایش های 
سرعت، كاهش مدول یانگ به سمت گسل ها را در اسكن الین 

نشان می دهد]5[.
و  سختی  پارامترهای  اختالف  تعيين  جهت  پژوهش  این  در 
مقاومتی سنگ های قرار گرفته در زون های گسلی موجود در 
قسمت های غرب و شرق معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان در 
ابتدا اقدام به طبقه بندی توده سنگ با استفاده از برداشت های 
صحرایی و روش  فتوگرامتری گردید و در ادامه با انجام آزمون 
چكش اشميت  بصورت برجا و آزمون های بارنقطه ای ، مقاومت 
فشاری تک محوره ، لس آنجلس، وزنه افتان ،  SPI به بررسی 
روند تغيير سختی با فاصله از مركز گسل و همچنين اختالف 

سختی در قسمت های غربی و شرقی معدن پرداخته شد.
نتایج  در  مشابه  روند  یک  وجود  بيانگر  تحقيق  این  نتایج   
سختی  و  مقاومتی  خواص  افزایش  و  شده  انجام  آزمون های 
سنگ های قرار گرفته در زون گسلی با فاصله گرفتن نسبت به 
مركز گسل، و همچنين باالتر بودن خواص مقاومتی و سختی 
سنگ های گسلی موجود در قسمت های غربی معدن گل گهر 
نسبت به سنگ های گسلی موجود در قسمت های شرقی معدن 
می باشد. برای برای بررسی دقيق این اختالف نياز به بررسی 
توسط  ناحيه  دو  این  گسلی  های  سنگ  مينرالوژی  و  بافت 
مطالعات كانی شناسی، سنگ شناسی و مقاطع ميكروسكپی 

می باشد.
2- روش تحقيق

در این پژوهش به بررسی خواص سختی و مقاومتی سنگ های 
 F3-1 موجود در پترن حفاری 14-18 كه در زون تاثير گسل

در پله ی شماره  18 قسمت شرقی معدن سنگ آهن گل گهر 
سيرجان قرار داشته  و سنگ های موجود در پترن های حفاری 
328-15 و 329-15 و 331-15 كه در  زون تاثير گسل های 
این معدن  F3-27 و F1 در پله ی شماره 15 قسمت غربی 

توده  بندی  منظور طبقه  این  برای  داشتند،پرداخته شد.  قرار 
سنگ با استفاده از برداشت های صحرایی و خروجی های نرم 
افزار فتوگرامتری و همچنين آزمایشات مربوط به تعيين سختی 
سنگ از جمله آزمون چكش اشميت بصورت برجا، بار  نقطه 
 SPIای، مقاومت فشاری تک محوره، لس آنجلس، وزنه افتان و

استفاده شده است.
موقعيت گسل های مورد مطالعه در پيت معدن شماره یک گل 

گهر در شكل1 نشان داده شده است.

جهت طبقه بندی توده سنگ در سينه كار پترن 14-18 با استفاده 
بندی  نياز جهت طبقه  پارامترهای مورد  برداشت های صحرایی  از 
توده سنگ، اقدام به ایجاد شش نقطه كنترلی در سينه كار مذكور 
جهت استفاده از خروجی نتایج فتوگرامتری به منظور تكميل طبقه 
واحد  توسط  نقطه  شش  این  مختصات  گردید.  توده سنگ  بندی 
نقشه برداری برداشت و جهت تحليل های بعدی و تعيين پارامترهای 
جهت داری ناپيوستگی با استفاده از نرم افزار های مربوطه مورد استفاده 

قرار گرفت.
برای تعيين روند تغيير سختی در سينه كار پترن 14-18 با فاصله 
، پله شماره ی 18 در ناحيه گسلی قسمت   F3-1  از مركز گسل
شرقی معدن همانطور كه در شكل2 مشاهده می شود، به  پنج ناحيه 
پنج متری تقسيم بندی شد و از هر ناحيه نمونه برداری گسترده به 
و  آزمایشگاه مكانيک سنگ  آزمون ذكر شده در  پنج  انجام  منظور 
آزمایشگاه نيمه صنعتی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر و همچنين 
مطالعات كانی شناسی و مقاطع ميكروسكپی صورت گرفت. در ادامه 
برای تكميل اطالعات این بخش آزمایشات ذكر شده روی گمانه ی 

شكل1 -موقعيت زون های گسلی مورد بررسی در این پژوهش
 

1 .Turøy

2 .Schmit hammer 

3 .Point load

4 .Uniaxial Comperation Strenght 

5 .Drop Weight

6 .Semi-autogenous power index 

7.leapfrog
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اكتشافی 1303 در متراژ 100-80 متر كه روی پترن 14-18 و در 
نزدیكی گسل F3-1  واقع شده بود، انجام گردید. موقعيت گمانه 
اكتشافی 1303 نسبت به گسل F3-1 در شكل3 از خروجی نرم 

افزار ليپفراگ  نشان داده شده است.

همچنين برای مقایسه سختی بدست آمده از سنگ های گسلی در 
قسمت های شرق معدن با قسمت های گسلی غرب معدن از سه پترن 
تاثير گسل  حفاری 328-15 و 329-15 و 331-15 كه در  زون 
های  F3-27و F1 در پله ی شماره 15 قسمت غربی معدن قرار 
داشتند بصورت معرف و جداگانه به منظور انجام آزمایشات تعيين 

مقاومت و سختی نمونه برداری صورت گرفت.

3-  تحليل داداه ها و ارائه نتایج
1-3-طبقه بندی توده سنگ در سينه كار پترن 18-14 

در قدم اول به منظور طبقه بندی توده سنگ به روش RMR 1  و 

GSI 2 در 5 ناحيه ذكر شده كه در سينه كار پترن 14-18 ایجاد 

گردید، بعلت پوشيده بودن نواحی 3 و 4 و 5 بوسيله ی خرده سنگ 
ها پارامترهایی ازجمله فاصله داری3 ، تداوم4 ، بازشدگی5 ، وضعيت 
موجداری6 ، زبری7 ، پرشدگی8، هوازدگی9  درزه ها و شرایط آب 
زیرزمينی بصورت ميدانی فقط برای نواحی 1 و 2 برداشت گردید و 

امتيازدهی شد. امتياز این پارامترها به شرح زیر می باشد:
 ، RQD10 در نهایت با تلفيق این اطالعات با امتيازات مربوط به 
UCS11 ، جهت داری  ناپيوستگی ها و محاسبه ی حجم بلوک امكان 

طبقه بندی توده سنگ به روش های ذكر شده فراهم می آمد. 
به منظور بررسی جهت یابی ناپيوستگی ها و امتياز دهی به این پارامتر 
جهت طبقه بندی توده سنگ از روش نوین فتوگرامتری برای تعيين 
تعداد دسته درزه ها و شيب و جهت شيب هر دسته درزه در 5 ناحيه 
بودن سينه كار در  به پوشيده  با توجه  استفاده شد، كه  ذكر شده 

قسمتهای 3 و 4 و 5 خروجی ای از این بخش حاصل نشد.

2-3-نتایج آزمایشات تعيين سختی قسمت شرق معدن
1-2-3-آزمون چكش اشميت

  این آزمایش بر طبق استانداردهای )ISRM (1987 b  و
بلوک  از  ناحيه  بر روی ده   ASTM-D-5873 بصورت برجا و 
های سنگی موجود روی سينه كار همانطور كه در شكل4 نشان داده 

شده، انجام گردیده است ]6[.
 در این پژوهش برای تعيين سختي واجهشی اشميت از چكش نوع 

N استفاده شده است.
برای محاسبه مقاومت فشاری تک محوری معادل، از روابط موجود 
استفاده شده است. مقادیر ميانگين سختي واجهشی اشميت )H( و 
مقاومت فشاری تک محوری )UCS( معادل به همراه تعداد آزمایش 
های انجام شده توسط چكش اشميت در جدول 1  ارائه شده است.

 

 

 

 

شكل2- تقسيم بندی سينه كار 14-18 به 5 ناحيه با فاصله گرفتن از مركز گسل

شكل 3-گمانه اكتشافی A( 1303تخمين متراژ گمانه با توجه به سينه كار مورد نظر 
 F3-1  موقعيت گمانه اكتشافی 1303 نسبت به گسلB(

 
شكل4- نواحی انجام آزمون چكش اشميت بصورت برجا روی سينه 

كار پترن 18-14

1 .Rock Mass Rating

2 .Geological Strength Index

3.Spacing

4 .Persistence

5 .Aperture

6 .----

7 .Roughness

8 .Filling

9 .Weathering

10 .Rock Quality Designation

 11.Uniaxial Comperation Strenght

 12.Orientation
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2-2-3-آزمون بار نقطه ای
آزمایش مقاومت بار نقطه ای در آزمایشگاه مكانيک سنگ مجتمع 
 ISRM)1985( معدنی و صنعتی گل گهر بر اساس استاندارد های
وASTM-D-5731 بصورت كلوخه ای  بر روی 140نمونه از 6 
ناحيه در سينه كار 14-18 و 80 نمونه در 4 متراژ بر روی گمانه 
اكتشافی 1303مورد مطالعه انجام گرفت و شاخص مقاومت بار نقطه 

ای )Is)50 آن ها محاسبه گردید ]6[.
نتایج ميانگين شاخص بار نقطه ای در جداول 2 و 3 ارائه شده است 

و بصورت شماتيک در شكل 5 نشان داده شده است. 

4-2-3-آزمون لس آنجلس
تهيه نمونه برای انجام این آزمون بر اساس دانه بندی مصالح سنگی 
به چهار روش A،B ، C، D انجام می شود، این روش ها به همراه 
تعداد گوی های مورد استفاده در هر كدام در دستور العمل آزمایش 
ارائه گردیده است. در این پژوهش تهيه نمونه جهت آزمایش سایش 
لس آنجلس به روش A انجام شد. آزمایش سایش لس آنجلس بر 
اساس استاندارد های ISRM و ASTM-C-131 در آزمایشگاه 
نيمه صنعتی مجتمع بر روی 6 نمونه تهيه شده از پترن 14-18 و 
یک نمونه معرف مربوط به گمانه اكتشافی 1303 دز عمق 80-100 

متری انجام شده است]6 [.
مقادیر درصد افت وزنی مربوط به نواحی در سينه كار در اثر سایش 
در شكل 6 بصورت شماتيک نشان داده شده است. این مقدار برای 
یک نمونه كلی معرف از گمانه اكتشافی 1303 در متراژ 80-100 

متر 65/04 % بود.

SPI 5-2-3-آزمون
نمونه برداری و انجام این آزمون طبق دستور العمل تعيين شاخص 

خردایش در آسياهای مختلف صورت گرفت]7[.
از خرد كردن نمونه های كلوخه ای  بعد  این آزمون  انجام  به منظور 
برداشت شده از شش ناحيه پترن 14-18 و همچنين نمونه ی معرف 
مربوط به گمانه 1303در سنگ شكن فكی، آناليز سرندی با سرند 
های 19، 12/7، 1/7 ميليمتر انجام شد. سپس 400 گرم از مواد روی 
سرند و 1600 گرم از مواد زیر سرند 12/7ميليمتر برای هر نمونه 
برداشته شد تا نمونه دو كيلوگرمی برای آزمایش شاخص توان آسيا 
آماده گردد. به این صورت جمعا هفت نمونه برای انجام آزمون آماده 
سازی شد. نمونه را در آسيای مربوط به آزمایش SPI ریخته و طی 
زمان های مختلف خردایش انجام می شود تا محصول نهایی به 20 

درصد روی سرند 1/7 ميليمتر برسد.
 مجموع زمان های حاصل از خردایش شش نمونه تهيه شده از این 
قسمت، سختی نمونه مورد نظر را تعيين می كند، كه در شكل 7 
نشان داده شده است. همچنين مجموع زمانهای حاصل از خردایش 
با  برابر  اكتشافی 1303 دز عمق 100-80 متری  به گمانه  مربوط 

15/5 دقيقه بود. 

شماره 
 ناحیه

سختی واجهشی  زاویه چکش 
 اشمیت

 مقاومت فشاری معادل

 - 44.44 افقی 1

 - 40.74 افقی 2

3 * 41.11 - 

4 * - - 
 - 48.44 افقی 5

 - - افقی 8
 - - افقی 0
4 * 32.84 - 

4 * - - 
 - 40.44 افقی 17

 

جدول1- نتایج آزمون چكش اشميت روی سينه كار پترن 18-14

جدول2- مقادیر ميانگين شاخص مقاومت بار نقطه ای حاصل شده از آزمایش بر روی نمونه 
های كلوخه ای گرفته شده از سينه كار پترن 18-14

جدول3-مقادیر ميانگين شاخص مقاومت بار نقطه ای حاصل شده از آزمایش بر روی 
نمونه های كلوخه ای گرفته شده از گمانه اكتشافی 1303

 
شكل5- نتایج ميانگين شاخص مقاومت بار نقطه ای مخصوص هر ناحيه از سينه كار 

پترن 18-14

 
شكل6- مقادیر درصد افت وزنی برای نواحی مختلف سينه كار پترن 18-14

1.irregular

 ناحیه 1 2 3 4 5 6 
 0.4 7.2 7.2 0.4 4.6 7.2 Is(04) 
 

 متراژ 91-99 99-8.29 8.29-89 89-011
.2.1 020. 12.9 3294 Is(.1) 
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6-2-3-آزمون وزنه افتان
نمونه برداری و انجام این آزمون طبق دستور العمل تعيين شاخص 

خردایش در آسياهای مختلف صورت گرفت]7[.
ميزان  كمبود  بعلت   18-14 پترن  در  شده  تعيين  نواحی  كليه  از 
این  برای  افتان  وزنه  آزمون  انجام  جهت  معرف  نمونه  یک  نمونه، 
جبهه كار در پنج محدوده ابعادی در سه سطح انجام گرفت. مقدار 
پارامترهاي آزمایش سقوط وزنه براي مواد مختلف با درجه سختي 
نمونه  ميزان سختی  است.  داده شده  نمایش  متفاوت در جدول 4 
301/35  بدست آمده كه در رده سنگ های بسيار نرم قرار می گيرد.

3-3-نتایج آزمایشات تعيين سختی قسمت غرب معدن
بر روی نمونه های كلوخه ای برداشت شده از پترن های قرار گرفته 
در زون گسلی در قسمت غربی معدن كه ذكر دقيق موقعيت آن در 
بخش مقدمه گفته شد نيز آزمون های بار نقطه ای، لس آنجلس، 
وزنه افتان و SPI انجام شد كه نتایج این آزمون ها در جدول 5 ذكر 

شده است. 

4- نتيجه گيری
تغيير جنس  اساس  بر  اشميت  آزمون چكش  اینكه  به  توجه  با   .1
تنوع  و در سينه كار ذكر شده  انجام شد  پترن 18-14  كار  سينه 
ميكا  و مسكویت(،  )بيوتيت  ميكا  كوارتز،  جنس شامل سنگ های 

با رطوبت، و مگنتيت ریز  با رطوبت، مگنتيت درشت دانه  شيست 
دانه با رطوبت بود، لذا طبيعی است كه در اطراف گسل بطور كلی و 
برای همه جنس ها یک روند ثابت تغيير سختی مشاهده نشود، اما 
برای نواحی ای مثل 1و7 _ 2و3و5 _4و6 _7و8و9_10 كه جنس 
ها یكسان هستند كاهش خواص مقاومتی به سمت مركز گسل را 

شاهد هستيم.
2.با تحليل نتایج آزمون های بار نقطه ای، لس آنجلس، SPI، در 
ثابت تغيير سختی ای در دو سوی  قسمت شرقی معدن هيچ روند 
گيری  نمونه  می تواند  امر  این  علت  كه  نشد،  مشاهده  گسل  مركز 
نامناسب از سينه كار بعد از انفجار و تركيب شدن جنس های مختلف 
موجود در سينه كار بواسطه  انجام عمليات توسط ماشين آالت معدنی 
به منظور تميز كردن كف پله ی 17 در این ناحيه باشد، بطوریكه 
برای مثال در ناحيه پنج همانطور كه در شكل 2 قابل مشاهده است 
تمامی سنگ ها از جنس مگنتيت اند، اما در نمونه برداری انجام شده 
از این ناحيه به مقدار زیاد حاوی كلوخه های ميكا و شيست بود و 
ضمن اینكه برای نمونه برداری به منظور انجام آزمون لس آنجلس و 

SPI نمونه ها با درصد وزنی یكسان گرفته نشده اند.
3.روند تغير سختی نواحی نسبت به هم در آزمون های بار نقطه ای و 
لس آنجلس و SPI یكسان است، كه به ایجاد ارتباط بين آزمون ها 

كمک می كند.
4.با تحليل نتایج آزمون ها روی گمانه ی 1303 شاهد افت مقاومت 
با توجه به  و سختی در متراژ 98-88 بصورت ناگهانی هستيم كه 
تغيير جنس گمانه از كوارتز به مگنتيت و خردشدگی باالی مغزه ها 
در این متراژ وجود گسل در پله ی شماره 18 و سينه كار مورد نظر 

را تایيد می كند.
5. با توجه به نتيجه ی آزمون وزنه افتان در قسمت های غربی معدن 
این سنگ ها بر خالف سنگ های قرار گرفته در زون تاثير گسل 

F3-1 در شرق معدن در رده ی نسبتا سخت قرار ميگيرند.
6. با مقایسه ی نتایج تمامی آزمون ها در قسمت های غربی و شرقی 
معدن، سخت تر بودن سنگ های مگنتيتی در زون تاثير گسل در 
قسمت های غربی این معدن با توجه به نتایج آزمونهای صورت گرفته 

تایيد شده است.
7.سينه كار مورد نظر با توجه به پوشيده بودن آن با خرده سنگ و 
پودر ایجاد شده بواسطه حفاری و عدم تشخيص پارامترهای وابسته 

به ناپيوستگی ها برای طبقه بندی توده سنگ مناسب نمی باشد.
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شكل7- مجموع زمان های حاصل از خردایش نمونه های مربوط به نواحی مختلف در 

سينه كار پترن 18-14

بسیار  خصوصیت
 سخت

نسبتا  سخت
 سخت

نسبتا  متوسط
 نرم

بسیار  نرم
 نرم

A*b 02> 83-82 83-20 28-65 65-56 56-706 706< 
 

جدول4- مقادیر پارامترهای آزمون وزنه افتان برای مواد 
مختلف با سختی متفاوت

جدول5- نتایج آزمون های بار نقطه ای، لس آنجلس، وزنه افتان و SPI مربوط به 
سينه كار پترن های مورد بررسی در غرب معدن

Drop 
weight 

 

spi 
 

losanjeles 
 

Is(05) sample 

35.04 05 44.35 0.06 50-406 
______ 34 33.00 4.44 50-403 
______ 00.40 34.46 4.46 50-445 
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علیذوالفقاری1،روحاهللجهانگیری2،محمدقرهداغی3
چكيده 

آب نقش زیادی در عمليات فرآوری مواد معدنی دارد. با توجه به حياتی بودن مسئله آب و كمبود شدید آن، بازیابی هرچه بيشتر آب 
و استفاده مجدد آن، در كارخانه های فرآوری ضروری است. هدف عمليات تيكنر ها، بدست آوردن ته ریزی با غلظت باال و دستيابی 
به آب شفاف در سرریز می باشد. در خط7 توليد كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر باطله جداكننده های مغناطيسی شدت 
متوسط و شدت پایين به عنوان باطله نهایی وارد تيكنر باطله می شوند. یكی از عوامل مهم در سرعت ته نشينی مواد در تيكنر درصد 
جامد خوراک ورودی به تيكنر می باشد. در این پژوهش تاثير درصد جامد خوراک ورودی به تيكنر بر سرعت ته نشينی بررسی 
گردید. با توجه به نتایج بدست آمده بيشترین سرعت ته نشينی در مقدار جامد 8 درصد و نرخ مصرفی فلوكوالنت 50 گرم بر تن 
A26 بدست آمد. با توجه به اینكه درصد جامد فعلی خوراک تيكنر 10 درصد می باشد، كاهش درصد جامد خوراک ورودی به 

تيكنر باعث افزایش كارآیی تيكنر می شود. 

كلمات كليدي :تيكنر، ته نشينی، سرعت ته نشينی، درصد جامد، فلوكوالنت

1- دانشجوی كارشناسی ارشد، فرآوری مواد معدنی، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
2- دانشجوی كارشناسی ارشد، فرآوری مواد معدنی، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

3- كارشناس ارشد فرآوری خطوط 6،5و7 شركت معدنی و صنعتی گل گهر

بررسیتاثیردرصدجامدخوراکورودیبهتیکنربرسرعتتهنشینیذراتجامد:مطالعهموردی
تیکنرباطلهخط7تولیدکنسانترهمجتمعگلگهر
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1- مقدمه
1-1- جداسازی جامد از مایع:

اكثر روش های كانه آرایی در شرایط تر انجام می شوند. در این 
صورت محصول نهایی به صورت پالپ بوده و باید ميزان آب آن را 
تا حدی كاهش داد تا برای عمليات های صنعتی دیگر مناسب باشد. 
در فرآوری مواد مقدار زیادی آب همراه با جریان های باطله خارج 
می گردد. به منظور بازیابی آب و استفاده مجدد از آن و همچنين 
برای جلوگيری از آلودگی محيط زیست و اتالف عناصر، جداكردن 
از  بعضی  در  است.  امری ضروری  باطله  جامد  ذرات  از  موجود  آب 
روش های كانه آرایی جداكردن آب از پالپ به منظور تنظيم غلظت 
ضروری است. رایج ترین روش آبگيری مواد در فرآوری ته نشينی 
زیاد  ظرفيت  دارای  و  بوده  ارزان  نسبتا  روش  این  می باشد.  ثقلی 
است)پالدی 1393(. زمانی كه اختالف دانسيته جامد و مایع زیاد 
باشد، ته نشينی مؤثرترین روش است. در تيكنر عمليات ته نشينی 

به این صورت است كه به ذرات جامد اجازه داده می شود تا تحت 
تيكنر  از  هدف  شوند.  نشين  ته  تيكنر  داخل  در  خود  وزن  نيروی 
افزایش غلظت ذرات جامد و به دست آوردن ته ریزی با غلظت باال 
معدنی،  مواد  فرآوری  در   .)1980  king  ،1388 می باشد)بنيسی 
فرآیند آبگيری معموالً در دو مرحله صورت می گيرد، ابتدا پالپ غليظ 
با درصد جامد باال به وسيله ته نشينی توليد می شود سپس به منظور 
سرعت  می شود.  انجام  فيلتراسيون  عمليات  مایع  بيشتر  جداسازی 
ته نينی ذرات جامد در یک سيال بسته به ابعاد دانه ها با استفاده از 
قوانين استوكس و نيوتن به دست می آید. در روش ته نشينی ثقلی با 
استفاده از تيكنرها، در بخش فوقانی تيكنر الیه ای از آب زالل تشكيل 
می شود. معموالً غلظت پالپ در داخل تيكنر زیاد است و ته نشينی 
ذرات در شرایط سقوط با مانع صورت می گيرد. پالپ غليظ شده از 
 1 می شود)نعمت اللهی 1387(. شكل  خارج  تيكنر  تحتانی  قسمت 

نواحی مختلف ته نشينی در تيكنر را نشان می دهد.

 
.)2006 Wills(ناحيه تراكم :D ،ناحيه انتقال :C ،ناحيه ته نشينی توده ای :B ،ناحيه محلول شفاف :A :شكل 1-  نواحی مختلف ته نشينی در تيكنر

1-2- ته نشينی در تيكنر
مایع، ذرات جامد  و  دانسيته جامد  اختالف  اثر  در  تيكنر،  در 
ته نشين شده و به صورت دوغاب غليظ شده از ته ریز تيكنر خارج 
می شود. جریان سرریز نيز به صورت آب شفاف برای استفاده 
مجدد به مدار بازگردانده می شود. تيكنرهایی كه در ابتدا مورد 
استفاده قرار می گرفتند مخازن ساده ای بودند كه با ابعاد بسيار 
بزرگ ساخته می شدند. با گذشت زمان فناوری ساخت تيكنر 
توسعه پيدا كرد به طوری كه تيكنرهای جدید با ابعاد كوچک تر 
می شوند)شریعت 1391،  ساخته  و  طراحی  معادل  ظرفيت  و 

.)2007 Tarleton, Wakeman

1-3- فرآیندهای ناپایدارسازی
باعث  كه  دارند  منفی  یا  مثبت  بار  سطحشان  روی  بر  ذرات 
پایداری ذرات معلق می شود. تبدیل حالت پایدار ذرات معلق 
فرآیندهای  می شود.  ناميده  ناپایدارسازی  ناپایدار،  حالت  به 

می شوند.  ناميده  كواگوالسيون  و  فلوكوالسيون  ناپایدارسازی، 
اگر ناپایدارسازی از طریق خنثی سازی بار به وسيله ی اضافه 
كردن مواد شيميایی معدنی انجام شود، فرآیند كواگوالسيون 
ذرات  از  بزرگ  لخته های  تشكيل  فرآیند  می شود.  ناميده 
فلوكوالسيون  باال،  ملكولی  وزن  با  پليمری  مواد  توسط  جامد 
ناميده می شود. هيچ تغيير بار در عمليات فلوكوالسيون ایجاد 
كواگوالسيون  وسيله ی  به  شده  تشكيل  لخته های  نمی شود. 
فشرده بوده و پيوند ضعيفی دارند، در حاليكه لخته های تشكيل 
شده توسط فلكوالسيون اندازه بزرگ تر، پيوند قوی تر و تخلخل 
بيشتر دارند. فلوكوالنت ها و كواگوالنت ها موادی هستند كه در 
از مایع)آبگيری( در فرآوری  مرحله جداسازی فازهای  جامد 
مواد معدنی استفاده می شوند. این مواد به دو گروه بزرگ، معنی 
و پليمری، تقسيم می شوند. فلوكوالنت ها به دو دسته طبيعی 
و مصنوعی و فلوكوالنت های مصنوعی به سه دسته ی غيریونی، 
آنيونی و كاتيونی تقسيم می شوند. در صنعت فرآوری محدوده 
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زمانی  كواگوالنت هاست.  از  بيشتر  خيلی  فلوكوالنت ها  كاربرد 
كه پليمرهای با زنجير بلند با مقدار كمی به یک سوسپانسيون 
ذرات كلوئيدی اضافه شوند، یک زنجير پليمر جذب شده برروی 
ذرات می توانند به دو یا چند ذره بچسبد و پل سازی بين ذرات 
انجام شود. برای مكانيزم پل سازی باید سطح كافی اشغال نشده 
توسط پليمر برروی یک ذره وجود داشته باشد تا قسمت آزاد 
پليمر متصل به ذرات دیگر، بتواند به این ذرات بچسبد. پل های 
پليمری باید آنقدر وسعت داشته باشند تا ذراتی را كه نيروی 
دافعه بين آن ها وجود دارد، بهم پل بزنند. بنابراین در مقادیر 
پایين فلوكوالنت، پليمر كافی برای تشكيل شبكه اتصالی قوی 
بين ذرات وجود ندارد. در مقادیر پليمر باال، مقدار سطح كافی 
اشغال نشده توسط پليمر برروی یک ذره برای اتصال لخته ها و 

ذرات ناپایدار وجود ندارد)بهمنی 1391(.

1-4- شرایط موجود
خطوط 5،6و7 توليد كنسانتره مجتمع گل گهر شامل سه خط 
كدام  هر  كه  می باشد.  یكدیگر  به  مشابه  كامال  ولی  جداگانه 
باطله مجزا می باشند. كه شرایط  تيكنر  دارای  این خطوط  از 
عملياتی هر كدام از آن ها شبيه به هم می باشد. هدف از تيكنر 
مواد  نشينی  ته  و  در سرریز  آبی شفاف  آوردن  بدست  كردن 
فرآیند عملياتی  وارد  باطله می باشد. آب سرریز مجددا  جامد 
برای  تازه  آب  از  استفاده  حالت  این  در  كه  می شود  كارخانه 
در  توجهی  قابل  جویی  صرفه  و  می رسد  حداقل  به  كارخانه 
هزینه های عملياتی می گردد.شفافيت آب سرریز با چشم تایيد 
می شود یا باید حداقل دارای 1 درصد جامد باشد تا به عنوان 
آب برگشتی به فرآیند استفاده نمود. به علت تغيير در خوراک 
وردی به كارخانه اغلب تيكنر رفتار متفاوتی از خود به نمایش 
می گذارد. با توجه به روند كارخانه، نرخ مصرف فلوكوالنت در 
كارخانه با هر نوع خوراک ورودی به خط یكسان می باشد در 
نتيجه باعث می شود تيكنر هميشه در حالت بهينه كار نكند. 
برای بهينه كردن كارآیی تيكنر بایستی در آزمایشگاه با استفاده 
از آزمایش ته نشينی با استوانه مدرج پارامترهای تاثيرگذار بر 
شفافيت سرریز و درصد جامد ته ریز را مورد بررسی قرار داد. 
آنگاه پس از مقایسه سرعت های ته نشينی هر یک از آزمایش ها، 
شرایط آزمایشی كه سرعت ته نشينی آن بيشتر از همه باشد 
بعنوان شرایط بهينه و مناسب آزمایش ته نشينی در نظر گرفته 

می شود.
1-5- تاثير درصد جامد بر ته نشينی ذرات در تيكنر

مصرف  و  ته نشينی  شرایط  بر  تاثيرگذار  پارامترهای  از  یكی 
می باشد.  تيكنر  به  ورودی  خوراک  جامد  درصد  فلوكوالنت، 
ميزان درصد جامد خوراک ورودی روی عملكرد فلوكوالسيون 
عملكرد  خوراک،  جامد  درصد  كاهش  با  گذارد.  می  تاثير 
جامد  درصد  چنانچه  طرفی  از  می یابد.  بهبود  فلوكوالسيون 

خوراک ورودی بيش از حد كاهش یابد تاثير منفی روی عملكرد 
فلوكوالسيون می گذارد. با افزایش درصد جامد خوراک ورودی 
به تيكنر به علت ایجاد ته نشينی با مانع، سرعت ته نشينی ذرات 

كاهش پيدا می كند.
2- روش تحقيق

كوبر خط 7  و  رافر  باطله های  از  ابتدا  آزمایشات  انجام  برای 
انجام  برداری  نمونه  دقيقه  هر 30  و  شيفت  یک  در  كارخانه 
آناليز  ها  نمونه  برروی  ها،  نمونه  كردن  خشک  از  بعد  شد. 
سرندی زده شد و d80 خط 130 ميكرون بدست آمد. نمونه ها 
آن ها  از  آزمایش ها  انجام  برای  و  كرده  مخلوط  یكدیگر  با  را 
با ریفل جدا شد. یک مرحله خردایش به مدت  نمونه معرف 
15 دقيقه با آسيای گلوله ای انجام شد. و d80 نمونه ها بعد از 
خردایش توسط آناليز سرندی 80 ميكرون بدست آمد. برای 
انجام آزمایشات از فلوكوالنت های مختلف در نرخ مصرف های 
متفاوت استفاده شد. غلظت آماده سازی فلوكوالنت 1 گرم بر 
ليتر و زمان آماده سازی آن 2 ساعت بود. نرخ مصرف فلوكوالنت 
به  بر تن و درصد جامد خوراک ورودی  در كارخانه 70 گرم 
این  بر طبق  با 10 درصد می باشد.  برابر  باطله خط 7  تيكنر 
یک  را  آزمایش  مورد  نمونه  جامد  درصد  آزمایشات  در  روند 
مرتبه كمتر و یک مرتبه بيشتر از ميزان كارخانه در نظر گرفته 
شد. نرخ مصرف فلوكوالنت در آزمایشات 40،30 و 50 گرم بر 
فلوكوالنت  انواع  كه  است  ذكر  به  گرفته شد. الزم  نظر  در  تن 
 ،sadri 301, A26 آزمایشات شامل:  این  در  استفاده  مورد 
پلی آكریل آميد 4001 و پلی آكریل آميد 5056 بود. در این 
پژوهش قرار است كه تاثير عامل درصد جامد خوراک وردی 
به تيكنر بر روی ته نشينی بررسی شود و به همين دليل درصد 
جامدهای متفاوتی را خواهيم داشت)10،8و 12 درصد(. ابتدا 
متر  سانتی  بر  گرم  جامد)2/83  دانسيته  و   8 جامد  درصد  با 
مكعب( مقدار نمونه جامد خشک به دست می آید و بر روی 
فلوكوالنت های مختلف  با  ته نشينی  آزمایش  نمونه  مقدار  این 
در نرخ مصرف های ثابت)40،30و 50 گرم بر تن( انجام شد. 
نيز به همين روش عمل  برای درصد جامد 10 و 12  سپس 
می كنيم. پس از انجام آزمایش ها، برای هر یک از آزمایش ها 
نمودار ارتفاع-زمان رسم شد و بر اساس آن سرعت ته نشينی 

هر آزمایش  مشخص گردید.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1- بررسی سرعت ته نشينی در درصد جامد 8 درصد

  A26، 5056 ،4001 جهت تست ته نشينی از فلوكوالنت های
تن  بر  گرم   50 و   40  ،30 های  مصرف  ميزان  در   sadri و 
استفاده شد كه نتایج آن در شكل های 2 ، 3 و4  آورده شده 

است.
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شكل2-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن

شكل3-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن
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شكل 4-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن

 سرعت ته نشینی )میلی متر بر ثانیه(
 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 فلوکوالنت

sadri 1/11 1/22 2/20 

A62 1/20 0/03 7/02 

1004 30/12 0/10 8/17 

0002 7/11 7/20 9/27 

 

جدول1-  سرعت ته نشينی در درصد جامد 8 ومقادیر مصرفی متفاوت فلوكوالنت

با توجه به نتایج شكل های 2، 3 و 4 و جدول 1 می توان به این 
نتيجه رسيد كه فلوكوالنت A26   در تمامی مقادیر مصرفی استفاده 
شده دارای سرعت باالتری می باشد و بهترین عملكرد را در درصد 

جامد 8 درصد دارد.

3-2- بررسی سرعت ته نشينی در درصد جامد 10 درصد
جهت تست ته نشينی از فلوكوالنت های A26، 5056 ،4001    و 
sadri در ميزان مصرف های 30، 40 و 50 گرم بر تن استفاده شد 

كه نتایج آن در شكل های 5 ، 6 و 7 آورده شده است.
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شكل5-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 10 و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن
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شكل6-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 10 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن
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شكل 7-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 10 و ميزان مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن

جدول 2- سرعت ته نشينی در درصد جامد 10 و مقادیر مصرفی متفاوت فلوكوالنت

 سرعت ته نشینی )میلی متر بر ثانیه(
 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 فلوکوالنت

sadri 0/40 9/41 1/50 

A62 7/40 7/50 6/59 

1004 6/9 9/45 7/40 

0002 4/44 6/49 0/56 
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با توجه به نتایج شكل های 5، 6و 7و جدول 2 می توان به این 
نتيجه رسيد كه فلوكوالنت A26   در مقادیر 40 و 50 گرم بر 
تن و همچنين فلوكوالنت های sadri و A26   در مقدار 30 
گرم بر تن دارای سرعت باالتری می باشند و بهترین عملكرد را 

در درصد جامد 10 درصد دارند.

 12 جامد  درصد  در  نشينی  ته  سرعت  بررسی   -3-3
درصد

    A26، 5056 ،4001 جهت تست ته نشينی از فلوكوالنت های
تن  بر  گرم   50 و   40  ،30 های  مصرف  ميزان  در   sadri و 
استفاده شد كه نتایج آن در شكل های 8 ، 9 و 10 آورده شده 

است.
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شكل 8-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 12 و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن

شكل 9-  نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 12 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن
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شكل 10- نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 12 و ميزان مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن

جدول3- سرعت ته نشينی در درصد جامد 12 و مقادیر مصرفی متفاوت فلوكوالنت

با توجه به نتایج شكل های 8، 9 و 10 و جدول 3 می توان 
به این نتيجه رسيد كه فلوكوالنت A26   در مقادیر 40 و 50 
گرم بر تن و همچنين فلوكوالنت sadri درمقدار 30 گرم بر تن 
دارای سرعت باالتری می باشند و بهترین عملكرد را در درصد 

جامد 12 درصد دارند.
های  در درصد جامد  نشينی  ته  بررسی سرعت   -4-3

8، 10 و 12 
با توجه به جدول 4 كه حاصل از نتایج بدست آمده از تست 
با  پالپ  كه  می رسيم  نتيجه  این  به  می باشد  نشينی  ته  های 
درصد جامد 8 در ميزان مصرف فلوكوالنت های مختلف دارای 
بيشترین سرعت ته نشينی می باشد. كاهش درصد جامد باطله 
باعث كاهش تعداد ذرات در واحد حجم شده بنابراین سرعت 
ته نشينی افزایش می یابد. با رقيق شدن خوراک شرایط جذب 
بيشتري براي ذرات فراهم می شود. اگر عمل رقيق سازي قبل 
از اضافه كردن فلوكوالنت انجام گيرد موجب افزایش سرعت 
نرخ  و  مقدار  باعث كاهش  وتراكم می گردد وحتی  نشينی  ته 

با  استوكس  قانون  طبق  چون  می گردد  مصرفی  فلوكوالنت 
می یابد.  افزایش  نشينی  ته  سرعت  سيال  ویسكوزیته  كاهش 
خوراک  جرم  واحد  ازاي  به  فلوكوالنت  مصرف  آن  بر  عالوه 
بازتر  شده  ایجاد  لخته هاي  ساختار  و  می یابد  كاهش  ورودي 
در نتيجه سيستم كمتر تحت تاثير نوسانات توزیع فلوكوالنت 

قرار می گيرد.

 سرعت ته نشینی )میلی متر بر ثانیه(
 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 )گرم بر تن( 03 فلوکوالنت

sadri 7/40 9/41 8/49 

A62 1/40 7/14 7/10 

1004 1/7 1/8 9/43 

0002 0/8 1/40 1/13 
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 سرعت ته نشینی )میلی متر بر ثانیه(

 درصد جامد   میزان مصرف )گرم بر تن(05 )گرم بر تن(05 )گرم بر تن(05

7/03 0/05 6/30 8 

6/32 7/30 7/40 45 

7/30 7/34 7/40 43 

 

 

جدول 4- سرعت ته نشينی در درصد جامد های 8، 10 و 12 

4- نتيجه گيری
با بررسی فلوكوالنت های A26، 5056 ،4001    و sadri در 
ميزان مصرف های 30، 40 و 50 گرم بر تن در درصد جامد 
های 8، 10 و 12 به این نتيجه رسيدیم كه سرعت ته نشينی 
در درصد جامد 8 به دليل آنكه كاهش درصد جامد خوراک 
باعث كاهش تعداد ذرات در واحد حجم شده و خوراک شرایط 
جذب بيشتري براي ذرات فلوكوالنت را دارد دارای بيشترین 
سرعت ته نشينی می باشد. همچنين فلوكوالنت A26   دارای 

بهترین عملكرد در تمامی سطوح را داشت.
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مورد استفاده در تيكنرها به منظور افزایش كارآیي عمليات

آبگيري مطالعه موردي: تيكنر باطله كارخانه فرآوري هماتيت 
ارشد  كارشناسي  نامه  پایان   ،" گل گهر  آهن  سنگ  مجتمع 
بخش  كرمان،  باهنر  شهيد  دانشگاه  معدنی،  مواد  فرآوری 

مهندسی معدن.
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وحیدحقپناهی1،مجتبیقرباننژاد2،محمدرضاخالصی3
چكيده 

مدل سازی و شبيه سازي، ضمن ایجاد فهم بهتر از فرآیند و امكان پيش بيني رفتار و عملكردتجهيزات، نقش به سزایي در طراحي، 
توسعه و بهينه سازي مدارهای فراوری مواد معدنی ایفا مي كند. در این پایان نامه، شبيه ساز یوسيم پک و شبيه ساز اختصاصی 
توسعه داده شده در نرم افزار متلب جهت شبيه سازی ترتيبی مدار خط 300 كارخانه ی سولفور زدایی هماتيت گل گهرمورد استفاده 
قرار گرفت. مدار سولفور زدایی كارخانه هماتيت دارای تجهيزاتی از جمله آسيای گلوله ای، هيدروسيكلون، جداكننده های مغناطيسی 
شدت پایين تَر و فلوتاسيون است. در تحقيق حاضر، با نمونه گيري ازجریان هاي مدار فلوتاسيون كارخانه و تعيين دانه بندی و عيار 
هر محدوده ابعادی و سينتيک فلوتاسيون، پارامترهاي مورد نيازجهت شبيه سازي مدارمورد نظر به دست آمد. البته داده های خام 
حاصل از نمونه برداری، پيش از استفاده در واسنجی مدل ها توسط نرم افزار یوسيم پک و نيز كدهای توسعه داده شده در متلب موازنه 

شدند. نتایج نشان داد كه شبيه سازی ها با دقت باالیی بر داده های نمونه برداری شده از كارخانه منطبق هستند.

كلمات كليدي :شبيه سازی، USIMPAC، متلب، فلوتاسيون.

yahoo.com@vahid5010،1- كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ دانشگاه تربيت مدرس تهران 
geg.mgh@gmail.com،2-  پژوهشگر ارشد فرآوری پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان 

mrkhalesi@modares.ac.ir، 3- دانشيار دانشكده فنی و مهندسی بخش معدن؛ دانشگاه تربيت مدرس تهران

شبیهسازیمدارفلوتاسیونخط300کارخانههماتیتشرکتگلگهر
بااستفادهازنرمافزارUSIMPACوکدهاینوشتهشدهدرمتلب
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1- مقدمه
1-1- مدل سازی و شبيه سازی

وبهينه سازی  درطراحي،توسعه  شبيه سازی  و  مدل سازی 
مدارهای فرآوري مواد معدنی و نيز ایجاد فهم بهتری از فرآیند 
اصلی  كند.هدف  ایفامي  سزایي  به  نقش  آن  تغيير  امكان  و 
همه روش های شبيه سازی، انتخاب بهترین روش و تجهيزات 
با بيش ترین درجه اطمينان و كمترین هزینه است]1[. شبيه 
اكثر  شبيه سازی  توانایی  عموماً  مختلف  تجاری  سازهای 
و  بومی  نرم افزارهای  توسعه  لكن  دارند،  را  موجود  مدارهای 
صورت  به  یا  تجاری  افزارهای  نرم  كنار  در  آن ها  از  استفاده 

مستقل، به دالیل ذیل مورد توجه است ]2[:
مواد  فرآوری  صنعت  در  موجود  سازهای  شبيه  از  هریک   •
معدنی از مدل های خاصی برای شبيه سازی عملكرد واحدهای 
موجود استفاده می كنند و در صورتی كه مدل استفاده شده 
توسط آن ها برای دستگاه خاصی مناسب نباشد، اغلب امكان 
به  بومی  سازهای  شبيه  درحالی كه  ندارد،  وجود  مدل  تغيير 
دليل در دست داشتن اصل كدها، امكان تغيير مدل هارادارند.

نياز  تجاری،  سازهای  شبيه  از  و صحيح  كامل  ی  استفاده   •
به داشتن دانش كافی از مدل های مورد استفاده در آن ها و 
چگونگی به دستآوردن پارامترهای صحيح برای مدل هاست. 
كسب چنين دانشی از مسير توسعه ی شبيه سازهای بومی به 

راحتی امكان پذیر است.
1-2- تئوری تحقيق

بر حسب تجهيزات موجود در خط 300 كارخانه هماتيت، الزم 
است تا اطالعات اوليه ای از مدل های فلوتاسيون مورد استفاده 

در این بخش ارائه شود.
سينتيک  مدل سازی  شامل  عمدتاً  فلوتاسيون  مدل سازی 
فلوتاسيون در شرایط مختلف است و لذا عواملی كه نرخ های 
ای  ویژه  اهميت  از  دهند  قرار می  تأثير  را تحت  مواد  انتقال 
برخوردارند ]3[. مدل های فلوتاسيون در نرم افزار یوسيم پک 
در سه سطح هستند كه در این تحقيق از مدل سطح دو كه 
صفر  و  یک  سطح  های  مدل  به  نسبت  باالتری  دقت  دارای 
به-عالوه  است.  شده  آورده  ادامه  در  كه  شد  استفاده  است، 
در نرم افزار متلب از مدل سينتيكی براساس ذرات كند و تند 

شناور شونده نيز استفاده شد. 
1-2-1 مدل سينتيكی بر اساس ذرات كند و تند شناور 

شونده
این مدل بر اساس نمایش فلوتاسيون به وسيله پدیده سينتيک 
مرتبه یكاست و در رابطه 2-47 آورده شده است. در این مدل، 
سه زیرمجموعه برای هر نوع ذره در نظر گرفته شده است]4[.

سينتيک  اساس  )بر  شونده  فلوته  سریع  ذرات  مجموعه   •
مشخص شده است(.

• مجموعه ذرات كند فلوته شونده.

• مجموعه ذراتی كه فلوته نمی شوند.

(1-1(

j ابعادی  كالس  iو  نوع  ذرات  دبی   Qfij رابطه47-2،  در 
jدر  ابعادی  كالس  iو  نوع  ذرات  دبی   Qcij ورودی،  بار  در 
i در كف، نسبت ذرات نوع  نوع  بازیابی ذرات  كف،بيش ترین 
شناور  رفتار  كه  ذراتی  و  شدنمی باشند  شناور  به  قادر  كه   i
شناور  كند  )درصد  می دهند  نشان  خود  از  كندی  شوندگی 
شونده ذرات نوع i( و τ ميانگين زمان ماند ذرات در سلول )از 
نسبت حجم موثر به دبی بار ورودی محاسبه می شود( است 
كننده  عنوان یک مخلوط  به  این مدل هر سلول  ]4-6[. در 

كامل  در نظر گرفته  شده است ]4[.
 در حالتی كه فلوتاسيون به صورت پيوسته )صنعتی و پایلوت( 
عمل كند از روابط 2-47 و 2-48 استفاده می شود. در حالتی 
زمان،  حسب   بر  جزء(  هر  Rبازیابی   ( تجمعی   نمودار  كه 
برابر  شوند شيب خط  واقع  یک خط  روی  اندازه گيری  نقاط 
با نرخ ثابت شناوری )k( در رابطه2-48 است در حالتی كه 
استفاده  رابطه47-2  از  نيست  كاماًل خطی  اندازه گيری  نقاط 

می شود.
1-2-2 مدل سينتيک كينگ

این مدل بر اساس نمایش فلوتاسيون به وسيله پدیده سينتيک 
این  در  است.  آورده شده  رابطه 48-2  در  یكاست كه  مرتبه 
مدل، دو زیرگروه جمعيتی برای هر نوع ذره در نظرگرفته شده 

است ]4[.
• نوع فلوته شونده

•نوع غير فلوته شونده
در رابطه 2-48 هر سلول به عنوان یک مخلوط كننده كامل 

در نظر گرفته می شود، برای هر سلول:
(48-2(

  كه در آن، دبی ذرات نوع i و كالس ابعادی j در جریان كف،  
بيش ترین  خوراک،   در   j ابعادی  كالس  و   i نوع  ذرات  دبی 
ماند مواد در  τ ميانگين زمان  و  i در كف  نوع  بازیابی ذرات 

سلول هست.
   ثابت سينتيک برای هر ذره نوع i و كالس ابعادی  j بر اساس 

رابطه2-49 كينگ محاسبه شده است ]1, 4[:
(49-2(

(1-1) 
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كه در آن،  پارامتر قابل تنظيم برای ذره نوع i،  ميانگين ابعادی 
در كالس ابعادی j،  بزرگ ترین ابعاد ذرات قابل شناوری برای 
برای  راحتی شناور می شود  به  ذراتی كه  ابعاد  و    i نوع  ذره 

ذرات نوع i  است ]4[.

2- روش تحقيق
2-1- نمونه برداری و واسنجی  مدل

دارای  همگی  قبلی،  های  بخش  در  ارائه شده  های  مدل 
و  معدنی  مواد  برای  متفاوتی  مقادیر  كه  هستند  پارامترهایی 
شبيه سازی  منظور  به  بنابراین  دارند.  فرآیند  مختلف  شرایط 
یک مدار یا وسيله ی خاص، پارامترهای آن مدل بایستی برای 
آن مورد خاص شناسایی شوند. روند پيدا كردن این پارامترها 
بر  و  شود  ناميده می  مدل  واسنجی  یا  مدل"  "كاليبراسيون 
تخمين  و  شده  اندازه گيری  مقادیر  بين  كمترین خطا  اساس 
زده شده ی توسط مدل با پارامترهای فرضی، بنا شده است. 

بنابراین روند واسنجی، همواره با یک روش یكسان، با حدس 
های اوليه از پارامترهای نامعلوم و در دست داشتن داده های 

ورودی و خروجی فرآیند شروع می شود.
 این داده ها از نمونه های فرآیندهای آزمایش شده ی واقعی به 
كردن  فيلتر  نمونه برداری،  آزمایش،  بنابراین،  آید.  می  دست 
اختالل های موجود در داده های نمونه برداری شده و سرانجام، 
كمينه كردن خطاهای بين داده های آزمایشگاهی و تخمينی 

توسط مدل، گام های روند واسنجی هستند]2[.
جهت تهيه نمونه الزم برای انجام آزمایش ها و به دست آوردن 
 1 شكل  مطابق  گيری  نمونه  های  محل  مدل،  پارامترهای 
مشخص شد.در شكل 2 الف تصویر محل نمونه گيری ورودی 
به فلوتاسيون وشكل2 ب محل نمونه گيری از باطله نهایی از 
سامپ 303 و شكل 2 پ محل نمونه گيری از كنسانتره هر 

سلول آورده شده است.
وجود  كارخانه  ورودی  خوراک  در  كه  نوساناتی  به  توجه  با 
داشت جهت تهيه نمونه معرف، نمونه گيری در سه روز،بافاصله 

ي زماني نيم ساعته بين جزء نمونه ها، انجام شد. 
به منظوراندازه گيری دبی جریان های باطله هر سلول، ظرف 
نمونه  مرحله  هر  در  شدو  تهيه  نمونه برداری  جهت  مناسبی 
و  شد  گيری  اندازه  برداری  نمونه  زمان  سلول  هر  از  برداری 
بالفاصله پس از اتمام نمونه برداری، نمونه های گرفته شده به 
آزمایشگاه پژوهشكده سنگ آهن و فوالد شركت گل گهر منقل 
شد و وزن هر نمونه اندازه گيری شد سپس فعاليت هاي بعدي 
كني، تقسيم كني و  آزمایشگاهي شامل فيلتراسيون، خشک 
پودر كني نمونه ها انجام شد. درصد جامد، توزیع ابعادي، عيار 

آهن، اكسيد آهن و گوگرد نمونه ها اندازه گيري و ثبت شد.

2-2- سازگارسازی داده ها )موازنه ی جرم(
مدل  واسنجی  برای  استفاده  مورد  داده های  تحقيق  این  در 
پک   یوسيم  نرم افزار  در  جرم  موازنه  گزینه  از  استفاده  ها،با 
و  هدف  توابع  طریق  )از  متلب  در  نوشته شده  كدهای  نيز  و 
بهينه( مورد سازگارسازی قرارگرفته اند و سپس مورد استفاده 
می  كه  این  به  توجه  با  پک  یوسيم  نرم افزار  قرارگرفتند.در 
بقيه  واردكردن  امكان  تا  گردد  وارد  جریان  هر  دبی  بایست 
ایجاد شود،  از قبيل عيار ها و دانه بندی  اندازه گيری  داده های 
در جریان هایی كه دبی های اندازه گيری موجود نبود، داده های 
تخمينی حاصل از تخمين در نرم افزار متلب وارد شد، سپس با 
در نظر گرفتن یک وزن اوليه )خطا( برای هر داده واردشده در 
نرم افزار، داده ها اصالح شد. این نرم افزار، داده ها را با استفاده 
 BILCOاز الگوریتم موازنه جرم توسعه داده شده در نرم افزار
3,1 )كه توسط BRGM گسترش داده  شده است( موازنه می 

 

 

شكل1-  محل های نمونه گيری مدار فلوتاسيون.

شكل2- الف( تصویر محل نمونه گيری ورودی به فلوتاسيون، ب( محل نمونه گيری از 
باطله نهایی و پ( محل نمونه گيری از كنسانتره هر سلول.
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كند ]7[. ميزان خطای )وزن( اوليه برای داده های اندازه گيری 
برای جریان هایی كه داده های تخمينی  ±% و  شده مقدار 5 

متلب وارد شده است 10±% در نظرگرفته شد.
2-3- خواص سنجی نمونه ها

نياز مورد  داده های مورد  نمونه برداری،  پایان عمليات  از  پس 
برای  نياز  مورد  اطالعات  تا  گرفتند  قرار  اوليه  های  پردازش 
شناخت مدار و واسنجی مدل ها به دست آید. برای محاسبه 
دبی در هر یک از جریان های مدار، از اطالعات ثبت شده در 

برگه های نمونه برداری در هر نقطه استفاده شد.
2-3-1 فيلتراسيون و خشک كني

در اولين مرحله پس از نمونه برداری به منظور اندازه گيری 
درصد جامد هر جریان نمونه های پالپ گرفته شده وزن شد، 
سپس هر نمونه توسط فيلتر پرس آزمایشگاهي فيلتر شده و 
براي پایين آوردن رطوبت آن ازآون استفاده شد و نمونه های 

خشک شده مجدداً وزن شد.
2-3-2 دانه بندی

برای تعيين توزیع دانه بندی مواد در نقاط نمونه برداری، اولين 
در یک سری  مناسب هست.  انتخاب طبقه های سرندی  گام 
سرندی مناسب، مقدار مواد باقيمانده بر روی باالترین)درشت 
وزنی  درصد   10 تا  بين5  بایست  می  سرندی  ترین(طبقه ی 
نتخاب شده  یا  نمونه  وزن  عالوه  به  باشد]8[.  اوليه  ی  نمونه 
برای آناليزدانه بندی نيز می بایست به گونه ای باشد كه شرایط 
معرف بودن نمونه حفظ شود. به این منظور ابتدا وزن حداقل 
نمونه ی الزم جهت انجام آناليز سرندی و تجزیه ي شيميایي 
ذیل  فاكتورهای  و   )1-3 )رابطه  "جی"  فرمول  به  توجه  با 

محاسبه گردید ]8[:

دانسيته ی ماده معدنی:

نظر گرفته می  فاكتور شكل ذرات، ذرات كروی شكل 1 در 
شود: 

فاكتور دامنه دانه بندی:
ابعاد بزرگ ترین ذره ی نمونه برداری شده:

انحراف معيار نسبی:

سرند  رویيک  بر  گرم   300-200 مقدار  با  معرف  ی  نمونه 
ریخته شدسرندهای انتخاب شده از سری سرندهای استاندارد 

ASTM E 11-04   بودند. 

اندازه سرندهای مذكور در جدول1 آورده شده است.

نمونه  جامد  بخش  سرندی،  سری  انتخاب  از  پس  نهایت  در 
های پالپ گرفته شده تحت آناليز سرندِی تر قرارگرفته و توزیع 

دانه بندی تمام نقاط نمونه برداری حاصل گردید.
2-3-3 عيارسنجی

عناصر  سایر  و  ظرفيتي  دو  آهن  گوگرد،  آهن،  عيارسنجی 
توسط تجزیه  شيميایي انجام شد. در این راستا، ابتدا حداقل 
نمونه براي عيارسنجی از روابط جي محاسبه شده است؛پس از 
نمونه گير مجرایي  با  نمونه ها،  خشک شدن و اختالط كامل 
یک نمونه معرف 100 گرمي تهيه شد. با توجه به نوع روش 
هاي تجزیه شيميایي، كاهش اندازه ذرات به زیر 100 ميكرون 
شد  استفاده  ميل  كاپ  آسيای  از  منظور  بدین  بود،  الزامي 
فرستاده  گهر  گل  شركت  مركزي  آزمایشگاه  به  نهایت  در  و 
بادستگاه  از تيتراسيون اسيدي و عيار گوگرد  شد. عيار آهن 
در  سولفور  عيارسنجی  است.  شده  گيري  اندازه  اشتروالین  
با  فلوتاسيون  از كنسانتره سلول های  نمونه برداری شده  نقاط 
توجه به ميزان باالی سولفور آن، در آزمایشگاه مركزیشركت 
تعيين ميزان  به منظور  بنابراین  و  نبود  پذیر  امكان  گل گهر 

سولفور  به مركز تحقيقات فرآوری كرج فرستاده شد.
از كنسانتره براي  در فرآیند پرعيارسازي آهن، حذف گوگرد 
فرآیندهاي بعدي مثل گندله سازی حائزاهميت است؛ بنابراین 
آهن موجود در فاز سولفيدي مي تواند به عنوان آهن غيرمفيد 
دیگران  و  پناهي  شناسي  كاني  شود.مطالعات  گرفته  نظر  در 
)1389( بر روي همين كانسنگ نشان داد كه پيریت بيش از 
95 % كاني هاي سولفيدي را تشكيل مي دهد و براي محاسبه 
به كاني  یافتن تمام گوگرد  با فرض اختصاص  آهن غيرمفيد 
پيریت از عيار آهن كل و گوگرد و نسبت استوكيومتري بين 

 
 

 

 

6. Data Reconciliation

7.Cup mill

 8.Ashtrvlayn

 

 

 

 ی ابعادی بر حسب میکرونی طبقهمحدوده
055+ 

005 +055- 
500 +005- 
085 +500- 
050 +085- 
05 +050- 
50 +05- 
00 +50- 
08 +00- 

08- 
 

جدول1- سری سرندی انتخاب شده برای انجام آناليزهای سرندی
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از  این تحقيق  استفاده كردند]9[. در  پيریت  آن ها در كاني 
همين روش براي محاسبه مقدار مگنتيت، هماتيت و پيریت 
مگنتيت،  محاسبه  نحوه  زیر  روابط  در  است.  شده  استفاده 
هماتيت و پيریت نمونه طبقه ابعادی 90 ميكرون ورودی به 

جداكننده های مغناطيسی آورده شده است.
عيار  و   25/85 آهن:  اكسيد  عيار   ،66/03 كل:  آهن  عيار   

سولفور: 1/125
مگنتيت:

پيریت:

هماتيت:

2-4- تعيين ثابت سينتيک فلوتاسيون مواد
مدل  از  استفاده  با  فلوتاسيون  مدار  شبيه سازی  منظور  به   
سينتيكی ذرات كند و تند شناورشونده داده های در دسترس 
می بایست این امكان را برای محاسبه پارامترهای سينتيكی 
هر نوع ذره تعریف شده در فاز كانی شناسی مدل را ایجاد كند. 
این داده ها مربوط به اندازه گيری دبی و غلظت هر سلول است 
شد.  انجام  فلوتاسيون  مدار  از  نمونه گيری  عمليات  طی  كه 
پارامترهای سينتيكی از طریق محاسبات بازگشتی در نرم افزار 

اكسل با استفاده از گزینه solver محاسبه شد.
3- ارائه داده ها و تحليل نتایج

3-1- شرایط فنی و عملياتی مدار
ميزان  كاهش  شود  می  مشاهده   2 جدول  از  كه  طور  همان 
زمان  كاهش  و  باال  جامد  درصد  اضافه شده،  شيميایی  مواد 
به  ورودی  تناژ  باالی  افزایش  دليل  به  ذرات  سازی  آماده 
شده  سولفورزدایی  چشمگير  كاهش  موجب  مدارفلوتاسيون 
است. منحنی جدایش داده های اصالح شده مگنتيت، هماتيت، 
در  كه  گير  رمق  و  پرعيارسازی  مرحله  ذرات  دیگر  و  پيریت 
مدار  عملكرد ضعيف  از  نشان  شود،  می  4مشاهده  و  شكل3 
فلوتاسيون در سولفورزدایی از بار ورودی به این بخش دارد. با 
توجه به شكل3 و 4 بهترین نتایج سولفورزدایی در ابعاد ریزتر 

از 38 ميكرون مشاهده می شود.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 طراحی فعلی مشخصات
 1/121 12 ( t/hسازی )های آمادهتناژ جامد ورودی به تانک
 111 04 (t/hسازی )های آمادهتناژ آب ورودی به تانک

 4 144 (t/hسازی )شده به تانک آمادهتناژ آب اضافه
 3/40 1/12 سازی )%(های آمادهدرصد جامد ورودی به تانک
 9/33 1/12 سازی )%(های آمادهدرصد جامد خروجی از تانک

 9/1 2 (t/hتناژ جامد باطله مدار فلوتاسیون )
 3/2 2 (t/hتناژ آب باطله مدار فلوتاسیون )

 14 2/01 درصد جامد باطله مدار فلوتاسیون )%(
 14 144 ( g/tشده )مقدار کلکتور اضافه

 44 04 (g/tشده )ساز اضافهمقدار کف
 4/2 42/1 بازیابی آهن به جریان باطله مدار فلوتاسیون )%(

 1/04 34 بازیابی سولفور به جریان باطله مدار فلوتاسیون )%(
 

جدول 2-  مشخصات عملياتی مدار جداكننده های مغناطيسی طبق طراحی ودر حال حاضر
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شكل3-  منحنی جدایش محاسبه شده بانک پرعيارسازی بر اساس داده های اصالح شده در نرم افزار یوسيم پک

شكل4-  منحنی جدایش محاسبه شده بانک رمق گير بر اساس داده های اصالح شده در نرم افزار یوسيم پک
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3-2- توزیع دانه بندی مواد در نقاط نمونه برداری شده
نقاط  در  سرندی  سری  این  از  استفاده  با  مواد  دانه بندی 

های  داده  بندی  دانه  نتایج  شد.  تعيين  شده  نمونه برداری 
اصالح شده در شكل 5 آورده شده است.
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)%( (میکرون)ابعاد ذرات 

جریان ورودی به بخش فلوتاسیون جریان باطله باارزش بانک رمق گیر
جریان کنسانتره بی ارزش بانک رمق گیر جریان کنسانتره بی ارزش بانک پرعیار سازی

شكل5- دانه بندی مواد در نقاط نمونه برداری از مدار فلوتاسيون بر اساس داده های اصالح شده

3-3- عيار مواد در نقاط نمونه برداری شده
مختلف  نقاط  در  پيریت  و  هماتيت  عيارمگنتيت،  توزیع 
آورده  زیر  در  در  عيارسنجی  نتایج  شد.  نمونه برداری،تعيين 
شده است. در شكل6 عيار مگنتيت، هماتيت، پيریت و دیگر 
ابعاد مختلف مشخص شده است. در این شكل ها،  ذرات در 

ابعاد سرندهای متوالی در محور طولی، مقدار عيار مگنتيت، 
هماتيت، پيریت و دیگر ذرات در محور عرضی مشخص شده 
اند. همانطور كه در شكل6 و 7 مشاهده می شود بيشتر عيار 

مگنتيت در ابعاد ذرات 90 تا 38 ميكرون است.
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شكل6- توزیع كانی ها درجریان ورودی به مدار فلوتاسيون
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شكل7-  توزیع كانی ها درجریان باطله بانک رمق گير )كنسانتره نهایی خط(

3-4- نتایج حاصل از شيبه سازی سرند 
همان طور كه ذكر شد تمامی داده ها در جریان های مرتبط 
با  بنابراین  شده اند  زده   تخمين  و  اصالح  فلوتاسيون  مدار  با 
پارامترهای اختصاصی مدل سينتيكی  این داده ها  از  استفاده 
سينتيكی  مدل  و  متلب  در  شونده  شناور  تند  و  كند  ذرات 

كينگ در نرم افزار یوسيم پک محاسبه شد.
منحنی تجمعی    بر حسب زمان مگنتيت، هماتيت، پيریت و دیگر 
پرعيارسازی و رمق گير در شكل8 و 9 مشاهده می  ذرات مرحله 

شود. برای ذرات مگنتيت، هماتيت و دیگر ذرات این نمودار كاماًل 
خطی است لذا برای این ذرات ثابت سينتيک )k( در نظر گرفته شد 
و برای ذرات پيریت كه نمودار خطی نيست، ثابت سينتيک كند و 
سریع در نظر گرفته شد. همچنين برای ذرات پيریت نسبت ذراتی 
كه كند شناور می شوند 0/48 محاسبه گردید. پارامترهای سينتيكی 
بانک پرعيارسازی و بانک رمق گير از طریق محاسبات بازگشتی در 
نرم افزار اكسل با استفاده از گزینه solver محاسبه شد كه نتایج آن 

در جدول3 و 4 آورده شده است.
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شكل8-  تغييرات بازیابی تجمعی نسبی بر حسب زمان در بانک پرعيارسازی
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شكل9- تغييرات بازیابی تجمعی نسبی بر حسب زمان در بانک رمق گير

محدوده  مگنتیت هماتیت پیریت دیگر مواد
ی طبقه

 ابعادی
k fk sk k k 

0000/0 0000/0 0000/0 000000/0 00000/0 500 + 

0000/0 0000/0 00000/0 000000/0 00000/0 00 +
500- 

00000/0 0000/0 0000/0 000000/0 000005/0 00 +00- 

0050/0 000/0 0 000000/0 00000/0 00 +00- 

0000/0 000/0 0 000500/0 00050/0 00 +00- 

050/0 0000/0 0 000000/0 000000/0 00- 

 

محدوده  مگنتیت هماتیت پیریت دیگر مواد
ی طبقه

 ابعادی
k fk sk k k 

222000/2 2200/2 22200/2 222200/2 222200/2 000 + 
2220/2 2200/2 2200/2 222200/2 222200/2 02 +

000- 
2200/2 2200/2 2 222200/2 222200/2 00 +02- 
2200/2 220/2 2 222200/2 222200/2 00 +00- 

2200/2 200/2 2 2220/2 22220/2 00 +00- 
2200/2 20/2 200/2 2220/2 2220/2 00- 

 

جدول 4- ثابت سينتيک مگنتيت، هماتيت، پيریت و دیگر ذرات در بانک رمق گير

جدول 3- ثابت سينتيک مگنتيت، هماتيت، پيریت و دیگر ذرات در بانک پرعيارسازی
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همان طور كه در جدول3و 4 مشاهده می شود مقدار سينتيک ذرات 
به كاهش  امر  این  است.  یافته  افزایش  ابعاد،  ریزتر شدن  با  پيریت 
تاثير دانسيته با ریزتر شدن ابعاد در شناور شدن پيریت نسبت داده 
می شود، همچنين سينتيک ذرات مگنتيت، هماتيت و دیگر ذرات با 
كاهش ابعاد ذرات به دليل افزایش دنباله روی افزایش یافته كه این 
پدیده در شكل 3 و 4، به وضوح دیده می شود. الزم به ذكر است 

در جدول 3 و 4 مقدار سينتيک كند و یا سریع برای ذرات پيریت 
از  نشان  كه  است  محاسبه  شده  صفر  ابعادی  طبقه های  برخی  در 
سهم صفر آن در شناور شدن ذرات دارد. پارامترهای تخمينی مدل 
سينتيكی كينگ از طریق محاسبات بازگشتی در نرم افزار یوسيم پک 

محاسبه شد كه در جدول5 آورده شده است.

پارامتر 
قابل 
 (تنظیم )

ترین مناسب واحد
ابعاد ذرات 

 (شناور شونده )

ترین ابعاد بزرگ واحد
ذرات شناور شونده 

() 

نوع 
 ذرات

 بانک پرعیارسازی
 مگنتیت 501 میکرون 60/6 میکرون 60/6
 هماتیت 501 میکرون 1/0 میکرون 60/6
 پیریت 501 میکرون 7/4 میکرون 20/9
دیگر  501 میکرون 8/4 میکرون 1/5

 ذرات
 گیربانک رمق

 مگنتیت 501 میکرون 51/6 میکرون 60/6
 هماتیت 501 میکرون 27/6 میکرون 68/6
 پیریت 501 میکرون 11/6 میکرون 4
دیگر  501 میکرون 7/50 میکرون 00/5

 ذرات
 

جدول5- پارامترها و ضرایب حاصل از واسنجی مدل سينتيكی كينگ در نرم افزار با استفاده از داده های اصالح شده

جهت  نياز  مورد  داده های  تمام  ی  محاسبه  از  پس  نهایت،  در 
شبيه سازی مدار فلوتاسيون، با ورود داده های اوليه، شبيه سازی انجام 
شد. داده های حاصل از شبيه سازی با داده های اصالح شده در نقاط 

مختلف جهت اعتبارسنجی شبيه سازی مقایسه گردید. نتایج حاصل 
از شبيه سازی به صورت شكل 10 تا 14 است:
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(میکرون)ابعاد ذرات 
داده های اصالح شده باطله بانک پرعیارسازی
داده های شبیه سازی باطله بانک پرعیارسازی با مدل کینگ در نرم افزار یوزیم پک
داده های شبیه سازی باطله بانک پرعیارسازی با مدل سینتیکی در متلب
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(میکرون)ابعاد ذرات 
داده های شبیه سازی باطله بانک رمق گیر با مدل کینگ در نرم افزار یوزیم پک
داده های شبیه سازی باطله بانک رمق گیر با مدل سینتیکی در متلب
داده های شبیه سازی کنسانتره بانک رمق گیر با مدل کینگ در نرم افزار یوزیم پک
داده های شبیه سازی کنسانتره بانک رمق گیر با مدل سینتیکی در متلب
داده های اصالح شده باطله بانک رمق گیر
داده های اصالح شده کنسانتره بانک رمق گیر

شكل10- منحنی دانه بندی بانک پرعيارسازی بر اساس داده های شبيه سازی در متلب، نرم افزار یوسيم پک و داده های اصالح شده

شكل11- منحنی دانه بندی بانک رمق گير بر اساس داده های شبيه سازی در متلب، نرم افزار یوسيم پک و داده های اصالح شده
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داده های اصالح شده
داده های شبیه سازی با مدل کینگ در نرم افزار یوزیم پک
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(میکرون)ابعاد ذرات 
(پیریت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(پیریت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 
(هماتیت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(هماتیت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 
(مگنتیت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(مگنتیت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 

شكل12-  مقایسه نتایج عيار ذرات بر اساس داده های شبيه سازی در متلب، نرم افزار یوسيم پک و داده های اصالح شده

شكل13-  منحنی جدایش محاسبه شده بانک پرعيارسازی بر اساس داده های شبيه سازی در متلب، یوسيم پک و داده های اصالح شده
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(میکرون)ابعاد ذرات 
(پیریت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(پیریت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 
(هماتیت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(هماتیت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 
(مگنتیت)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 
(مگنتیت)شبیه سازی  در متلب با مدل سینتیکی 

(دیگر ذرات)شبیه سازی در نرم افزار یوزیم پک با مدل کینگ 

شكل14-  منحنی جدایش محاسبه شده بانک رمق گير بر اساس داده های شبيه سازی در متلب، یوسيم پک و داده های اصالح شده

تا 14نشان دهنده ی   10 های  در شكل  داده شده  نشان  نتایج 
اصالح  شده  مقادیر  و  شبيه سازی  نتایج  خوب  بسيار  انطباق 

است.
4- نتيجه گيری

مدار  شبيه سازی  جهت  الزم  نظری  مبانی  تحقيق  این  در 
روش های  و  پک  یوسيم  نرم افزار  از  استفاده  با  فلوتاسيون 
اندازه گيری پارامترهای مورد نياز تشریح شد.در نهایت شبيه ساز 
مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوری خط 300 هماتيت با استفاده 
از نرم افزار یوسيم پک و متلب با موفقيت طراحی و با استفاده از 
داده های اندازه گيری شده كه بخشی از آن ها به طور مستقيم 
عمليات  از  استفاده  با  نيز  بخشی  و  اندازه گيری  كارخانه  در 
آزمایشگاهی تعيين شدند، آزموده شد. نتایج شبيه سازی نشان 
داد كه انطباق مناسبی بين داده های اندازه گيری شده و نتایج 
شبيه سازی وجود دارد.در یک جمع بندی كلی می توان گفت 
به   وابستگی جدی  بودن آن،  و موفق  كه كيفيت شبيه سازی 

موارد ذیل دارد:
مانایی  به  واقعيت  در  البته  پایایی سيستم كه  از  اطمينان   .1
عمليات  چندین  انجام  با  پروژه،  این  در  شود.  می  تبدیل 
و  ویژه  های  مراقبت  گرفتن  نظر  در  و  آزمایشی  نمونه برداری 
هماهنگی با پرسنل كارخانه، تالش شد تا نوسانات دیناميک 

وارد سيستم نشود.
2. طرح نمونه برداری صحيح می بایست تالش كند تا بر مانایی 
به  داده های  براساس  بتوان  و حتی االمكان  كند  غلبه  سيستم 
دست آمده از نمونه برداری های لحظه ای ، به تصویر كلی و 

پایای سيستم برسد.
در  مهمی  قدم  ها،  آن  اصالح  و  داده ها  سازگارسازی   .3
واسنجی  در  قابل استفاده  اطالعات  به  خام  داده های  تبدیل 
)كاليبراسيون( مدل ها است. واسنجی مدل ها با داده های خام 
می تواند منجربه خطاهای بسيار بزرگی در نتایج شبيه سازی 

ها شود.
واطمينان  برای شبيه سازی  های صحيح  مدل  به كارگيری   .4
ازتطابق واقعيت فيزیكی با مدل به كاررفته مسلماً جزء اساسی 

شبيه سازی موفق است.
5. مدل صحيح سيستم می بایست با داده های اصالح شده ی به 
دست آمده از مدار پایا، كاليبره شود. به كارگيری الگوریتم های 
مناسب بهينه سازی و اطمينان از معنادار بودن پارامترهای به 
دست آمده،بسيار كليدی است. فهم كمينه های محلی و كلی 
در این زمينه بسيار مهماست. به عالوه تلفيق پارامترهای به 

9Snapshot 
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از  آمده  دست  به  پارامترهای  با  آزمایشگاه  از  آمده  دست 
محاسبات برگشتی نيازمند دقت بسيار است.

نياز  مورد  متغيرهای  از  یكی  اندازه گيری  كه  مواقعی  در   .6
برخی  باداشتن  باشد،  نداشته  وجود  عمل  در  شبيه سازی  در 
داده های دیگر مربوط به واحد مورد نظر و استفاده از روش های 

محاسباتی و عددی می توان متغير مذكور را محاسبه نمود.
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حسینزیدآبادینژاد1،ایمانابراهیمزاده2،پیمانفلک3
چكيده 

آسياكاری خشک از روش های متداول صنعتی در توليد پودر سنگ آهن می باشد. جنس و روش توليد گلوله های استفاده شده در 
آسياهای خشک می تواند در راندمان آسيا و عمر زره های داخل آسيا بسيار تأثيرگذار باشد. در این مقاله خواص مكانيكی و سایشيسه 
نوع گلوله توليدی به روش های فورج، رول فورج و ریختگی بررسی شده است. به منظور بررسی اثر دماي كاري در حين آسيا یكسری 
از گلوله ها  قبل از گلوله سازی در دماي 300 درجه سانتيگراد آنيل گردید. نمونه هاي ضربه و سایش از ناحيه مياني گلوله ها تهيه 
گردید. جهت بررسی مقاومت به سایش از آزمون ASTM G65استفاده شده است تا رفتار برخورد ذرات با گلوله ها بررسی گردد. 
نتایج نشانگر آن است كه گلوله چدنی مقاومت به سایش باالیی با 0/024 درصد كاهش وزن از خود نشان داده است كه نسبت به 
بقيه گلوله ها باالتر است. انرژی ضربه گلوله آنيل فوالدی رول فورج شده 2/6 ژول به دست آمده است كه مقدار آن نسبت به بقيه 

گلوله ها باالتر بوده است.
كلمات كليدی:آسياكاری خشک، گلوله آسياكاری، آزمونASTM G65، سایش، سختی، ضربه.

1- پژوهشگرگندله، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر، 
2- مركز تحقيقات مواد پيشرفته، دانشكده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد، 
3- مركز تحقيقات مواد پيشرفته، دانشكده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، 

بررسی و مقایسه كارایی گلوله های آسيای چدن پركرم، فوالد رول فورج و فورج شده
در شرایط آسياكاری خشک
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1- مقدمه
با دانه بندی مناسب  واحد آسياكاری وظيفه توليد سنگ آهن 
در  دانه بندی  با  معدن  سنگ  فرایند  این  دارد.در  عهده  بر  را 
دانه بندی  با  و  واردشده  آسياب  داخل  به  ميلی متر   3 حدود 
كمتر از 40 ميكرومتر از آن خارج می شود.این عمل آسياكاری 
سانتی گراد  درجه   300 حدود  دمای  در  و  خشک  به صورت 
گلوله هایي  از  آسياكاری  آسيا جهت  انجام می شود. در درون 
قطرهاي  با  و  كروم(  درصد   30( پركروم  از جنس چدن هاي 
این  استفاده می شود ]1-3[.  ميلی متر  و 60  تقریبی25، 40 
گلوله ها از طریق فرایند ریخته گری توليد می گردد كه بعدازآن 
تحت   60  HRC در حدود  مناسب  به سختی  رسيدن  جهت 
عمليات حرارتي كوئنچ و تمپر قرار می گيرند. مصرف ساليانه 
ازای  به  تا 150 گرم  یا100  این گلوله ها در حدود 500 تن 
هر تن از محصول می باشد. با توجه به اینكه ميزان شكستگی 
و  است  زیاد  آسياكاری  فرایند  گلوله ها در طی  این  و سایش 
وارد  گهر  گل  معدني  و  صنعتي  شركت  به  را  زیادی  هزینه 
به  توجه  با  بهينه سازی عملكرد و عمر گلوله ها  لذا  مي نماید، 

قيمت باالي آن ها الزم و ضروری می باشد ]1-7[.
سختی باال در گلوله ها اگرچه باعث افزایش عمر آن ها مي گردد 
این  باعث سایش دیافراگم ها و زره ها گردد. در  ولي می تواند 
باقيمانده  آستنيت  وجود  از  ناشی  كه  نيز  سختی  افت  راستا 
است باعث كاهش عمر گلوله ها می گردد. ریزساختار گلوله ها 
مارتنزیت  باقی ماند،  آستنيت  ازجمله  متفاوتي  فازهاي  شامل 
 ،M2C، M7C3انواع كاربيدها شامل نيز  الیه ای و بشقابی و 
مورفولوژي  فازها،  این  حضور  درصد  كه  M23C7می باشد 
آن ها و سختي هر فاز تأثير بسزایي در ميزان سختي گلوله ها 
داخلي  توليدكنندگان  موردتوجه  كمتر  موضوع  این  كه  دارد 
عمليات  و  ریخته گری  فرایند  اصالح  با  لذا  و  است  قرارگرفته 
حرارتي پس ازآن مي توان به كنترل مناسب ساختار و درصد 
بر  تأثير مستقيمی  این موضوع  فازهاي مطرح شده رسيد كه 

ميزان سختي و سایش گلوله ها دارد ]8,9[.
در بررسی پدیده سایش در صنایع، بایستی به تریبوسيستمی 
كه در آن سایش رخ می دهد توجه داشت. تریبوسيستم یک 
سيستم مهندسی است كه در آن سایش رخ می دهد. برخی 
شرایط  شامل  سایش  بر  موثر  تریبوسيستم  پارامترهای  از 
محيطی، پارامترهای بهره برداری، نوع حركت، زمان، سرعت، 
دما، نيرو، كيفيت سطوح در تماس، جنس مواد درگير و جنس 
روانكار است. در این راستا انتخاب آزمون سایش جهت بررسی 
رفتار سایش و تطابق آن با شرایط كاركرد در صنعت از اهميت 
بررسی رفتار  به عنوان مثال جهت  برخوردار است.  ویژه¬اي 
سایشي دو قطعه در تماس با یكدیگر كه نسبت به هم در حال 
حركت هستند از آزمون پين روی دیسک و یا آزمون سایش 
رفت و برگشتی استفاده می گردد. در صورتی كه در خصوص 

پدیده هاي سایش كه به علت تماس تجهيزات و ماشين آالت 
 ASTM  با ذرات سنگ و مواد معدنی رخ می دهد آزمون
G65 رفتار سایشی را بهتر مورد ارزیابی قرار می دهد.در این 

مقاله خواص مكانيكی و رفتار سایشی گلوله های مورداستفاده 
در آسيای خشک به منظور باال بردن عمر و كارایی آسيا توسط 
آزمون سایش مطابق  ASTM G65 مورد بررسی قرارگرفته 

شده است.
2- روش تحقيق

گلوله  نوع   3 از  آسيا  در  مكانيكيگلوله  رفتار  بررسی  برای 
گلوله های  فورج،  رول  فوالدی  گلوله های  است.  استفاده شده 
فوالدی فورج و گلوله های چدنی ریختگی كه در دمای 300 
دما  این  آسيا  در  كاری  شرایط  به  توجه  سانتی گراد)با  درجه 
انتخاب گردید( به مدت 48 ساعت در داخل كوره آنيل شده اند.

برش  واز وسط  آماده  و غيرآنيل  آنيل  نمونه  از هر گلوله، دو 
با ابعادmm 40*25*5 به وسيله وایر  داده شده و نمونه هایی 
توسط  گلوله ها  شيميایی  1(.آناليز  )شكل  گردید  تهيه  كات 
آزمون كوانتومتری مورد بررسی قرارگرفته شد.تمامی نمونه ها 
آن ها  ریزساختار  و  شده  اچ   ،%2 نایتال  محلول  با  و  سمباده 
با ميكروسكوپ نوری موردبررسيقرارگرفته شده است. سختی 
نمونه ها با مقياس راكول Cموردبررسيقرار گرفت. از استاندارد  
استفاده شده  سایش  مقدار  بررسی  برای  ASTM G65نيز 

است. شماتيک دستگاه سایش مورد استفاده در این پژوهش 
در شكل 2 آورده شده است.چرا كه فرسایشاز برخورد ذرات 
و  حفره  ایجاد  باعث  زره ها  و  گلوله ها  با  معدنی  مواد  سخت 
فرورفتگی، شخم زدگی سطح و كندگی می گردد.همچنين از 
نمونه ها  انرژی ضربه در  بررسی  و  مقایسه  برای  آزمون ضربه 

استفاده شده است.

 

 

های شده برای آزمونهای برش دادهنمونه    
 سختی، سایش و متالوگرافی

شكل 1- تصاویر نمونه های ضربه و سایش تهيه شده از گلوله هاي برش خورده.
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3-تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1-  نتایج حاصل از آنيل

انتخابی )شكل3(، مشاهده گردید كه  آنيل گلوله های  از  بعد 
گلوله فورج شده روی سطح آن ترک هایي تشكيل شده است 
)شكل 4(. از دالیل این پدیده مي  توان به آزاد شدن تنش های 
به وجود آمده در حين توليد این گلوله ها اشاره كرد.با توجه به 
اینكه در آسياهاي خشک مجتمع صنعتي و معدني گل گهر 
گلوله هایي حداكثر با قطر 4 سانتي متر استفاده مي گردد و 

شده،  فورج  هاي  گلوله  آنيل  حين  در  ترک  وجود  همچنين 
گلوله هاي فورج شده از ادامه تحقيق و بررسی خارج گردیدو 
بررسی ها روی گلوله هاي رول فورج شده و ریختگی  ادامه 
پركروم در شرایط آنيل شده و آنيل نشده صورت گرفت. در 
در  تغييری  پركروم  چدنی  و  فورج  رول  فوالدی  نمونه های 
ظاهر نمونه ها دیده نشده كه در ادامه خواص مكانيكی و رفتار 

سایشی آن ها مورد بررسی قرارگرفته است.

 
ASTM G65 شكل 2-شماتيک دستگاه سایش مطابق استاندارد

 
شكل 3- نمایی از گلوله ها درون كوره جهت انجام قرارگيری در دماي 300 درجه سانتيگراد.
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 آنیل

شكل 4- نمونه فوالدی فورج ) الف( قبل و )ب( بعد از آنيل در دماي 300 درجه سانتيگراد.

3-2- آناليز شيميایی
گلوله  شيميایی  تركيب  بررسی  برای  كوانتومتری  آزمون  از 
هاي فوالدی رول فورج شده و ریختگي پركروم استفاده  شده 
است،  مشخص   1 درجدول  كه  همان طور   .)1 )جدول  است 
نوع پركرم می باشد كه  از  توليد گلوله  استفاده شده در  چدن 
نيز  باالیی  بسيار  دارای سختی  مقداركرم  بودن  باال  دليل  به 

می باشند. وجود كروم به صورت كاربيد كروم می تواند مقاومت 
نوع فوالد  از  نيز  نمونه فوالدی  نماید.  ایجاد  را  باالیي  سایش 
توليد  برای  این فوالد  از  بلبرینگ70Cr2تهيه شده كه معموالً 
گلوله های آسيا استفاده می شود. آناليز هر دو گلوله ها با آناليز 

ارائه شده با سازندگان همخواني دارد.

جدول 1-تركيب شيميایی مربوط به نمونه های فوالدی و چدنی

 

 ب الف

 د ج

شكل 5- تصاویر متالوگرافی با بزرگ نماییX 500 الف( چدن ریختگی ب( آنيل چدن ریختگی ج( فوالد رول فورج د( آنيل فوالد رول فورج.

 

 %Fe %C %Si %Mn %S %P %Cr %Ni %Mo %W 
گلوله فوالدی 

 ..363 3630.0 .36303 369.9 ..3630 363.9 ..367 360.9 0..36 7.69 رول فورج 

گلوله ریختگي 
 ...36 3..36 36.73 760. ...363 ...363 360.0 .3690 ..06 .6.. چدني
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X500 در شكل5  بابزرگ نمایی  نمونه ها  متالوگرافی  تصاویر 
آورده شده است. تصاویر نشان دهنده عيوب ریخته گری ازجمله 
سفيدكاربيدهاي  مناطق  می باشند.  گلوله ها  در  آخال  و  مک 
كروم و مناطق سياه فاز مارتنزیت در نمونه چدنی می باشند 
آنيل  غير  فوالد  نمونه  ریزساختار  الف،ب(.همچنين   5 )شكل 
نمونه  باقيمانده و  با آستنيت  ساختار فوالد مارتنزیتی همراه 
می دهد  نشان  را  شده  تمپر  فوالد  ساختار  شده  آنيل  فوالد 

)شكل 5ج،د(.

3-4- سختی سنجی 
است.  شده  6آورده  شكل  در  نمونه ها  از  حاصل شده  سختی 

سختی نمونه چدنی پس از آنيل تغييرچندانی نداشته است و 
در حدود HRC 60 می باشد كه می توان آن را ناشی از وجود 
فاز سخت كاربيد كروم دانست، اما سختی در نمونه فوالدی از 
HRC 64 به 50.6HRC بعد از آنيل كاهش یافته است كه به 
دليل بازپخت می باشد. الزم به ذكر است سختي باال در نمونه 
چدن پركروم حاصل وجود كاربيد كروم است ولي سختي باال 
در  مارتنزیت  وجود  از  ناشي  فورج شده  رول  فوالد  نمونه  در 
ساختار است. در اثر قرارگيری در دماي باال در حين فرایند 
آنيل كاربيد كروم تغيير نكرده ولي مارتنزیت در گلوله هایرول 
فورج شده بازپخت شده و باعث كاهش سختی گردیده است.

 
شكل 6-نتایج حاصل از سختی سنجی گلوله ها در شزایط قبل و بعد از قرارگيری در دماي 300 درجه سانتيگراد.

3-5- آزمون ضربه
خشک،  آسياهای  در  كنستانتره  مواد  خردایش  مكانيزم های 
چقرمگی  دارای  گلوله  اگر  می باشند]10[.  سایش  و  ضربه 
مختل  را  آسيا  عملكرد  و  شده  شكست  دچار  نباشد  مناسب 
می كند. نمونه آزمون شكست در این تحقيق با توجه به ابعاد 
است.  تهيه  شده  استاندارد  ابعاد  از  كمتر  موجود،  گلوله های 

نتایج حاصل از این آزمون در شكل7 آورده شده است.
 می توان مشاهده كرد كه فوالد رول فورج تمپر شده دارای 
می باشد.  پركروم  گلوله چدن  به  نسبت  باالتری  ضربه  انرژی 
پایين بودن انرژي ضربه در گلوله  چدني به دليل وجود كاربيد 
هاي كروم ترد،همچنين عدم یكنواختي ساختار در نمونه هاي 

ریختگي و وجود حفرات و مک در این گلوله ها است.

3-6-آزمون سایش
خردایش  جهت  خشک،  آسياهای  در  كه  دیگري  مكانيزم 
استفاده مي گردد سایش ذرات می باشد كه در این تحقيق با 
توجه به وجود ذرات ساینده در آسيا از آزمون سایش مطابق 

استاندارد  G 65  استفاده شده است. 
است كه  آورده شده  آزمون در شكل 8  این  از  نتایج حاصل 
می باشد،  چدنی  نمونه  باالی  سایش  به  مقاومت  نشان دهنده 
چراكه كاربيدكرم از مقاومت به سایش باالیی برخوردار است؛ 
نمونه چدن پركروم كه در دماي باال قرار گرفته نيز همچنان 
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نمونه  در  دهد.  مي  نشان  خود  از  باالیی  سایش  به  مقاومت 
فوالدی رول فورج شده مقاومت به سایش خيلی كمتر از نمونه 
چدنی است و این مقاومت با قراركيری در دماي باال كاهش 
یافته است كه نشانگر آن است كه كاهش سختی در این گلوله 

در اثر تمپر شدن مارتنزیت ها باعث كاهش مقاومت به سایش 
نيز گردیده است.

 

 

شكل 7-نتایج حاصل از آزمون ضربه گلوله ها در شرایط قرارگيری دردماي 300 درجه سانتيگراد و بدون آن.

شكل 8-نتایج حاصل از سایش نمونه های چدن ریختگی و فوالد رول فورج.



40

13
98

ر  
ها

-  ب
21

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

4-نتيجه گيری
در فرآیند توليد گلوله به روش فورج به دليل وجود تنش های 
باقی مانده، احتمال ایجاد شكست گلوله در شرایط كاری آسيا 
پس از رسيدن دما در حدود 300 درجه سانتی گراد می باشد. 
فورج شده  رول  فوالدی  و  پر كروم  گلوله های چدنی  بررسی 
نشان دهنده مقاومت سایش باالی گلوله های چدنی و مقاومت 
ضربه باالی گلوله فوالدی می باشد. با توجه به مقاومت سایش 
باال و انرژی ضربه پایين گلوله چدنی،امكان شكست گلوله ها 
عملكرد  سایشی  دید  از  ولی  دارد  وجود  آسياكاری  حين  در 
با  شده  فورج  رول  فوالدی  گلوله های  در  دارند.اما  مناسبی 
این  باال مواجه هستيم  انرژی ضربه  و  به سایش كم  مقاومت 
ها  گلوله  این  در  ضربه  اثر  در  كاهش شكست  باعث  موضوع 
شده ولی مقاومت به سایش آنها نسبت به گلوله چدن پركروم 

كمتر است.

5- منابع
مقایسه   ،1385 م؛  ح،حبيبيان  غ.  ا،اكبری  م.  شيخی   ]1[
چدنی  و  كوئنچ-تمپر  فوالدی  گلوله های  سایشی  خواص 
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سیناگوردرزی1،محمدرضااحمدیکوهبنانی2،مهدیعزیزکریمی3،وحیدعربپاریزی4

چكيده 
امروزه بازیابی حرارتی اتالفی از انتهای فرآیند های صنعتی به عنوان راهكاری برای كاهش سوخت و در نتيجه كاهش گاز های 
گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته است. تعيين كيفی و كمی بازیابی حرارتی و ظرفيت بازیابی حرارتی می تواند به بهتر شدن 
بازیاین فرآیند منجر شود. در این مطالعه به بررسی امكان سنجی بازیابی حرارت اتالفی از كارخانه گندل سازی گل گهر سيرجان 
می-پردازیم. جریان هوا و گاز های احتراق كه از كوره پخت گندله خارج می شود حامل انرژی زیادی می باشد كه به محيط بيرون 
منتقل می شود. به عبارتی بخش عمده انرژی خروجی از كارخانه گندله سازی از دودكش اصلی خارج می شود. به همين دليل 
بررسی كيفی و كمی انرژی خروجی می تواند در زمينه بازیابی حرارت اتالفی به ما كمک كند. با آگاهی از دما و تركيب گاز های 

خروجی و انرژی خروجی می توان بهترین گزینه برای استفاده از این گازهای خروجی را بدست آورد.

كلمات كليدي:بازیابی حرارت اتالفی، جریان گاز، انرژی محسوس، انرژی نهان.

goodarzisina@yahoo.com ،1- دانشجوی دكتری، رشته مكانيک تبدیل انرژی،دانشگاه تحصيالت تكميلی ماهان 
gmail.com@mrak56 ،2- پژوهشگر ارشد آب و محيط زیست، شركت معدنی و صنعتی گل گهر

3- كارشناس ارشد فرآیند، كارخانه گندله سازي گل گهر، 
vahid.arabparizi@yahoo.com ،4- رئيس محيط زیست،  شركت معدنی و صنعتی گل گهر

برآورد انرژی بوسيله گازهای خروجی از داكت های 
كارخانه گندله سازی گل گهر سيرجان
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1- مقدمه
حرارت اتالفی بخشی از حرارت توليد شده در فرآیند احتراق 
سوخت یا واكنش شيميایی است كه وارد محيط می شود بدون 
اینكه  بدليل  اتالفی  استفاده مجدد شود. حرارت  آن  از  اینكه 
برای استفاده از آن نياز به مصرف سوخت نيست در بسياری از 
صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه نتيجه دیگرش 
استراتژی  عبارتی،  به  باشد.  می  ای  گلخانه  های  گاز  كاهش 
تصویب شده از سوی بسياری از صنایع برای غلبه بر انتشار گاز 
های گلخانه ای، گرمایش جهانی و بحران انرژی، بازیابی انرژی 
بر  تأثير مستقيم  اتالفی  بازیافت حرارت  اتالفی است.  گرمای 
كارایی یک فرایند دارد. از جمله واحدهاي صنعتي كه داراي 
انرژي گرمایي مازاد مي باشد، مجتمع های سنگ آهن است. 
گازهاي خروجي  از كارخانه های تبدیل سنگ آهن به فوالد 

توان حرارتي قابل مالحظه اي به همراه دارند.
ذخایر  كاهش  و  انرژي  هاي  حامل  باالي  قيمت  به  توجه  با   
سوخت هاي فسيلي باید بتوان از این انرژي گرمایي بالقوه به 

نحو احسن بهره برد.
به  به محدوده دما،  توجه  با  توان  را می  اتالفی  منابع گرمای 
اكثر  كرد.  بندی  طبقه  باال  حرارت  درجه  و  متوسط  پایين، 
حرارت های اتالفی صنعتی در محدوده دما پایين قرار دارند. تا 
به حال روش های بازیابی حرارت اتالفی مربوط به جریان های 
اتالفات  باال بوده است در حالی كه عمده  با دمای متوسط و 
بنابراین  است.   )250 C° از  )كمتر  پایين  دماهای  به  مربوط 
كليد توسعه مربوط به استفاده از جریان های اتالفی با دمای 
باشد. دهد می  را تشكيل می  اتالفات   60% پایين كه حدود 

است،  بالقوه  بسيار  پایين  حرارت  درجه  با  حرارت  بازیابی   
تجهيزات،  تكنولوژی،  های  طرح  مواد،  در  كليدی  موانع  اما 
محدودیت  و  مدت(  بلند  سرمایه  بازگشت  های  )دوره  هزینه 
پایين  دما  حرارت  بازیابی  دارد.  وجود  فرآیند  از  خاصی  های 
مبدل  سطح  خوردگی  است،  مواجه  چالش  سه  حداقل  با 
برای  نياز  مورد  بزرگ  بسيار  گرمایی  تبادل  سطوح  حرارتی، 
.]1[ پایين  دما  حرارت  برای  استفاده  یافتن  و  حرارت  انتقال 

بروكنر و همكاران ]2[ مرور جامعی بر روی روش های متفاوت 
برای برآورد حرارت اتالفی صنایع طبقه بندی و مقایسه كرده 
اند. عالوه بر تمایز بين پتانسيل تئوری، فنی و اقتصادی، آنها 
روش ها را به سه دسته تقسيم بندی كردند: مطالعه ابعادی، 
جمع آوری داده و رویكردی )باال به پایين و پایين به باال(. كه 
براساس این طبقه بندی بيش از 30 مطالعه مورد بررسی قرار 

گرفته است.
 همچنين به مقایسه فنی و اقتصادی سه تكنولوژی دما پایين 
)چيلرهای جذبی، پمپ های حرارت جذبی و پمپ های حرارت 

مكانيكی( پرداختند.
به عنوان گام اصلی در برآورد مقدار انرژی قابل بازیافت، تجزیه 

و تحليل باالنس جرم و انرژی باید برای روند مورد نظر انجام 
شود. كارخانه گندله سازی یكی از فرآیندهای با مصرف انرژی 
از  توجهی  قابل  مقدار  توليد  قابليت  با  فوالد  صنعت  در  زیاد 
اتالف حرارت است. بخش عمده توليد انرژی از اكسيداسيون در 
گندله های سنگ آهن است. فرآیند پخت یک گندله در كوره 

پخت توسط ویتوری و كاسترو ]3[
 به منظور بدست آوردن توزیع دمادر گندله مورد مطالعه قرار 
گرفته است. آنها در مطالعه خود یک مدل سازی ریاضی جرم، 
انرژی بين گندله و جریان گاز وهوا را مورد  انتقال  حركت و 
توزیع  در  گندله  كه  رسيدند  نتيجه  این  به  دادند.  قرار  توجه 
دمای گرادیان مناسب، خواص متالورژی و مكانيكی اش بهبود 

می یابد.مجومدر و همكاران ]4[ .
یک شبيه سازی مجازی روی گندله های خام مرطوب كه بر 
روی ریل كوره كارخانه گندله سازی در حال حركت است انجام 
دادند. كه در مطالعه خود، پارامترهای متعدد،كه شامل دما و 
تركيب گاز ورودی، ميزان رطوبت گندله های مرطوب و قطر 
متوسط آنها، توزیع دمایی هود كوره، گندله های بستر كوره و 
طول كوره، به عنوان ورودی برای مدل استفاده شد. یک مدل 
سازی عددی معادالت جرم و انرژی گذرا با استفاده از یک ابزار 
بهينه سازی  و  كوره  وری  بهره  بهبود  به  قادر  كه  افزاری  نرم 
هزینه سوخت می باشد صورت گرفت. نتایج ابزار شبيه سازی 

پروفيل های تركيبی و درجه حرارت گاز در هر مكان بودند.
نورگرن و همكاران ]5[

گندله  كارخانه  در  مستقيم  كوره  یک  انرژی  و  جرم  جریان   
كردند.  تحليل  و  تجزیه  سوئد  مالبرگ  در  آهن  سنگ  سازی 
هدف مطالعه آنها ایجاد چارچوبی برای باالنس جرم و انرژی 
در كل فرایند و همچنين بهينه سازی اثرات زیست محيطی و 
مصرف انرژی است. این تجزیه و تحليل، پایه ای برای باالنس 

جرم و انرژی در كل زنجيره توليد را فراهم می كند.
یک مدل سازی های ریاضی فرآیند پخت گندله سنگ آهن 
در مقياس صنعتی كه انتقال جرم،انرژی و مومنتم را در بر می 

گيرد، توسط صدرنژاد و همكاران انجام شده است ]6[.
 در این مدل، تغييرات تركيب گاز درون كوره، تغيير غلظت 
گاز از یک مرحله به یک دیگر، توزیع دما در گندله ها و اثرات 

هندسی مورد بررسی قرار گرفت.
 نتایج این تحليل حساسيت فرایند را به شرایط عملياتی نشان 
داد. استفاده از حرارت اتالفی به عنوان یک منبع بزرگ بدون 
استفاده راهی را برای كاهش مصرف انرژی اوليه و در نتيجه 
انتشار گاز دی اكسيد كربن جهانی را به دنبال دارد ویكالند و 

همكاران ]7[ 
با بررسی شش سناریو بر اساس دو هدف 1- استفاده از حرارت 
اتالفی  حرارت  از  استفاده   -2 و  گرمایش  منظور  به  اتالفی 
برای توليد توان با هدف كاهش نرخ توليد دی اكسيد كربن 
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پرداختند.
 روش بدست آوردن جریان انرژی با استفاده از پرسش كردن 
و جمع آوری داده انجام شد. همچنين مقایسه ای بين سيستم 
های توليد توان از لحاظ راندمان، دمای كاركرد، منبع اتالف 
حرارت و سطح توسعه یافتگی تكنولوژی را انجام دادند. نتایج 
آنها اهميت تجزیه و تحليل بنيادی بر روی توسعه بازار انرژی 
آینده در هنگام برنامه ریزی سرمایه گذاری های جدید را نشان 

داد.
گوده ]8[به بررسی كلی بر روی انواع روش های ذخيره انرژی 
بصورت حرارتی و الكتریكی برای شيرین سازی آب به روش 
انرژی از منابع تجدید  های مختلف پرداخته است. منبع این 
پذیر و حرارت اتالفی می باشد. انرژی گرمایی ذخيره شده می 
تواند به عنوان منبع حرارت اتالفی برای اهداف شيرین سازی 
مورد استفاده قرار بگيرد. شيرین سازی آب در دمای پایين یک 

روش كارآمد برای بازیابی حرارت اتالفی می باشد.
 C° بدليل اینكه دمای تبخير آب شور در فشار خال در حدود 
40-50 می باشد بنابراین می توان بسياری از حرارت اتالفی 

را بازیابی كرد.
فرایند  در  استفاده  اتالفی  حرارت  كاربردهای  از  دیگر  یكی 
حرارت   ]9[ همكاران  و  كوهن  باشد.  می  آب  سازی  شيرین 
اتالفی خروجی از نيروگاه حرارتی با ظرفيت MW 575 كه 
با سوخت زغال سنگ كار می كند را بررسی كردند. گاز های 
گوگرد  زیادی  مقادیر  حاوی  سنگ  زغال  نيروگاه  از  خروجی 

است بنابراین ابتدا به واحد سولفور زدایی می رود.
واحد  در  كه  است   140-130  C° خروجی  گازهای  دمای   
سولفور زدایی به دليل دمای باال، آب قابل مالحظه ای تبخير 

می شود. 
برابر خوردگی و نقطه  با قرار دادن مبدل حرارتی كه  آنها 
شبنم اسيدی مقاوم است دمای گازهای خروجی را كاهش 
دادند و ميزان تبخير در واحد سولفور زدایی را كم كردند. 
حرارتی  مبدل  بوسيله  شده  جذب  حرارت  از  استفاده  با 
با ظرفيت  به روش تقطيری  یک واحد شيرین سازی آب 

 Cent/m3 8500-10000 كه هزینه تمام شده ی m3/day
52-63 داشت را طراحی كردند.

 گازهای خروجی از نيروگاه های حرارتی زغال سوز با دمای 
پایين و دبی باال حاوی مقادیر متعددی از گازهای خورنده مانند 
Sox و Nox  و ذرات گرد و غبار است. از طرفی این گازهای 
طراحی  با  كه  هستند  زیادی  بسيار  انرژی  حاصل  خروجی 

مناسب بازیابی حرارت امكان استفاده از آنها وجود دارد. 
های  مبدل  از  منظور  این  برای   ]10[ همكاران  و  پترسون 
خوردگی  برابر  در  مقاوم  پایين  دما  )اكونرمایزرهای(  حرارتی 
استفاده كردند كه با پایين آوردن دمای گازهای خروجی به زیر 
نقطه شبنم هم حرارت اتالفی جذب می شود و هم با تشكيل 

قطرات اسيدی روی جداره مبدل از خروج Sox، Nox و ذرات 
گرد و غبار جلوگيری می كند. 

در نتيجه گاز های خروجی با دمای پایين تر خارج می شود، 
آلودگی محيط زیست كاهش می یابد، و در نتيجه راندمان كلی 
نيروگاه افزایش می یابد و اگر فرآیند سولفور زدایی را نيز داشته 
با توجه به دمای پایين گاز های ورودی ميزان تبخير  باشيم 
آب در این مرحله كمتر می شود. همچنين برخی از مزایای 
دیگر آن كاهش مصرف سوخت ودوره بازگشت سرمایه به طور 

متوسط تقریبا یک سال است.
یک  نياز  از  بخشی  تامين  منظور  به  اتالفی  حرارت  بازیابی   
كارخانه و یا سایر بخش های جانبی دارای اهميت باالیی می 
بازیابی  زمين  گرمایش  و  آلودگی  افزایش  با  همچنين  باشد، 
اتالفی  بازیابی حرارت  است.  نياز ضروری  یک  اتالفی  حرارت 

تأثير مستقيم بر كارایی یک فرایند دارد.
كه  است  هایی  استراتژی  از  یكی  گرمایی  انرژی  از  استفاده   
ای،  گلخانه  گازهای  انتشار  بر  غلبه  برای  صنایع  از  بسياری 

گرمایش جهانی و بحران انرژی استفاده می كنند.
در ابتدا، در این تحقيق بر اساس مدل سازی ریاضی و داده هاي 
تجربي با استفاده از باالنس جرم و انرژی و معادالت فيزیكی 
و شيميایی ميزان پتانسيل حرارت قابل بازیابی كارخانه گندله 
سازی صورت گرفت. بخش عمده از انرژی توليد شده در كوره، 
از طریق گازهای خروجی، از طریق سه كانال كه به دودكش 
اصلی متصل می شوند، به محيط منتقل می شود. هر كدام از 

داكت ها تركيبات مختلف و درجه حرارت متفاوتی دارند.

2- معرفی كارخانه گندله سازی گل گهر
كارخانه ی گندله سازی سنگ آهن گل گهر، بخشی از شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر است كه در فاصله ی 60 كيلومتری 
غرب شهرستان سيرجان در استان كرمان واقع می باشد. این 
كارخانه با ظرفيت توليد ساالنه پنج ميليون تُن گندله ساخته 
شده ]11[ است. شكل 1 نمای كلی از كارخانه گندله سازی 

سنگ آهن گل گهر را نشان می دهد.
گندله از طریق به هم چسبيدن و تراكم كنستانتره سنگ آهن، 
كه به شكل كره می باشند توليد می شوند. با استفاده از كوره 
پخت فرآیند سخت كردن گندله ها صورت می گيرد. قسمت 
مربوط به پخت گندله ها، به صورت دستگاهی در حال حركت 
مستقيم طراحی شده است. در كوره یک زنجيره ای از پالت ها 
گندله های خام را در یک ارتفاع مشخص از بستر گندله حمل 
می كنند. محصول نهایی كارخانه گندله سازی، گندله پخته 
شده با سختی خاص می باشد كه در فرآیند توليد آهن خالص 
مورد  مستقيم  كاهش  روش  با  اسفنجی  آهن  توليد  كوره  در 

استفاده قرار می گيرد.
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شكل 1- نمای كلی كارخانه گندله سازی سنگ آهن گل گهر.

در شرایطی كه عملكرد كوره پخت به صورت نرمال باشد، سرعت 
گریت بار )ریل حمل كننده گندله( از m/min 4.4 – 3.6  است. 
شكل  به  كه  پالت   232 داراي  متحرک(  )شبكه  پخت  كوره 
با  برابر 10,000 كيلوگرم  اند كه وزنی  به هم متصل  زنجيره 
پهناي 4 متر و عرض1/5 متركه سطحی معادل 624 متر مربع 
برای انجام واكنش ها را بوجود مي آورند، تشكيل شده است. 
شكل 2، طرح شماتيک از كوره ی پخت گندله شبكه متحرک 

سنگ آهن را نشان می دهد ]12[.

با استفاده از سه فن G5.036، G5.037 وG5.042 با توان 
مصرفی kW ،3340 kW 3020 و kW 660 برای خارج كردن 
گازهای گرم به سمت دودكش اصلی از نواحی مختلف كوره كه 
شامل جریان هوای باال، جریان هوای پایين وناحيه پيش گرم 
استفاده می شود. یک طرح شماتيک از فن های گاز خروجی و 
داكت های متصل به آنها در شكل 2 نمایش داده شده است ][.

 

شكل 2- دید كلی از فن های خارج كننده جریان گاز های داغ و داكت های متصل به آن.
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3- جمع آوری داده ها
كليه داده ها و تجزیه و تحليل آنها در یک فاصله ی زمانی 5 
ماهه انجام شد كه از 21 مارس 2015 آغاز گردید می باشد. 
داده ها توسط حسگرها در هر ثانيه ثبت می شود كه این امر 
شده  ثبت  های  داده  از  عظيمی  حجم  آوری  جمع  به  منجر 
به صرفه  مقرون  و  مناسب  تحليلی  بتوان  اینكه  برای  گردید. 
انجام داد، داده ها در فواصل زمانی سه ساعته )یعنی هشت 
داده در هر روز( انتخاب شدند و مقادیر ميانگين روزانه ی آنها 

به دست آمد.
 قابل ذكر است كه آن نقاط پيكی كه در شكل ها مشاهده می 
شود، مربوط به تعمير، توقف ناگهانی و شروع خط توليد بودند، 

بنابراین،اثر آنها از محاسبات حذف شدند.

داده های اوليه برای این تحقيق به دو شيوه جمع آوری شدند:
• سنسور های واحد گندله سازی: دبی جریان حجمی و دمای 
گازهای احتراق خروجی در داكت های G5.037 ،G5.036 و 

G5.042  در هر ثانيه در اتاق كنترل كوره ثبت می شوند.

اندازه گيری: تركيب گازهای دودكش خروجی در  ابزارهای   •
 Testo 454 و Testo 350 هر داكت توسط ابزارهای سنجش

اندازه گيری شد.
 جدول 1 ویژگی های Testo 350 و Testo 454 را نشان 

می دهد. 
در محاسبات، از ميانگين سه سنجش مختلف در دوره ی تحقيق و 
در شرایط بار كامل عملياتی استفاده شد. تركيب گازهای دودكش 

و دمای دیواره سه بار در كل دوره ی تحقيق اندازه گيری شد.

Probe type Measurement range Accuracy digit 1± 

Temperature measurement -04 to +±044 °C 14.0± of mv** 

O0 measurement 4 to + 00 Vol. % O0 4 to 00 Vol.% O0 

CO0 4 to CO0 max Vol. % CO0 Calculated from O0 
SO0 4 to +0444 ppm SO0 1±4± of mv 

Humidity* 0 to + 1± Vol.% H0O ------- 
*Humidity is calculated by Testo 000. 
**mv: stands for the measured value 

Testo 454 و Testo 350 جدول 1-  ویژگی های

درصد حجمی تركيبات گازهای خروجی در هر مجرا، توسط 
آناليزور گاز Testo 350 و Testo 454 اندازه گيری شدند 
كه از طریق روابط ترمودیناميک ]13[ آنها را به درصد جرمی و 

مولی تبدیل می كنيم. جدول 2، درصد اجزای گاز خروجی در 
هر سه داكت را نشان می دهد.

Duct Number G630.5 G630.5 G630.5 
(mole %) (mass 

%) 
(mole %) (mass %) (mole %) (mass %) 

G
as

 c
om

po
ne

nt
 N2 3.57 37 3353 37 3753 3757 

O2 8757 27537 8.5. 8357 87587 2857 
H2O .57. 757. .537 757 7588 2577 
CO2 7577 75.. 75.2 757 7582 7528 
SO2 7578 7522 75.7 852 7577 7577 

 

جدول 2- درصد جرمی و مولی تركيبات گازهای خروجی از سه داكت.

بازیابی  فرآیند  برای  خروجی  های  گاز  دمای  اهميت  بخاطر 
حرارت اتالفی، بعد از هر فن سنسور هایی برای اندازه گيری 
این دما نصب شده ، دمای خروجی هر سه داكت در شكل 3 

برای دوره ی مورد بررسی ارائه شده است. 
می توان مالحظه نمود كه دمای گاز برای داكت G5.037 از 

دمای دو داكت دیگر بسيار باالتر می باشد.
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شكل 3-  دمای متوسط روزانه خروجی از سه داكت در دوره مورد بررسی.

با  مجرا،  هر  از  خروجی  گاز  جرمی  دبی  ی  روزانه   ميانگين 
استفاده از توان مصرفی برق موتورهای فن، درصد بازشدگی 
آید.  می  بدست  ها  فن  ی  مشخصه  های  منحنی  و  دمپرها، 
مصرف انرژی موتورهای الكتریكی دائماً توسط سنسور ها ثبت 
می شود. بخاطر دمای متغير گازهای خروجی در هر داكت و 

چگالی گاز خروجی ثابت نمی باشد و بنابراین برای هر روز با 
توجه به دما و تركيبات گاز ها یک چگالی محاسبه شده است. 
شكل 4، تغييرات صورت گرفته در نرخ جریان جرمی هر داكت 

را نشان می دهد.

 
شكل 4- متوسط دبی جرمی روزانه جریان خروجی از هر داكت در دوره مورد بررسی.
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4- تحليل داده ها و ارائه نتایج
انرژی گرمایی از كوره بوسيله داكت ها به دو صورت محسوس 
)ناشی از دمای جریان گاز( و نهان )انرژی ذخيره شده در بخار 

آب( خارج می شود.
- انرژی خروجی محسوس

با داشتن دما و دبی جرمی گاز های خروجی در هر مجرا، انرژی 
گرمایی محسوس را می توان محاسبه نمود. چگالی و حرارت 

ویژه، به دما وابسته بوده و نباید ثابت فرض شوند،با توجه به 
این  اینكه تغيييرات دما گاز های خروجی زیاد می باشد. در 
تحقيق، چگالی و ظرفيت حرارت ویژه از روابط ترمودیناميكی 
]13[ كه وابسته به تغييرات دما می باشند، بدست می آیند. 
مجرا  سه  در  احتراقی  های  گاز  توسط  كه  محسوسی  انرژی 

منتقل می شود را می توان از معادالت ذیل بدست آورد:

5.036 5.037 5.042FG G G GE E E E    

5.036 5.036 , 5. Re036 5.03 f6C T( T (G G p G GE m   

5.036 5.037 , 5. Re037 5.03 f7C T( T (G G p G GE m   

5.036 5.042 , 5. Re042 5.04 f2C T( T (G G p G GE m   

(1(

که درآن،

(2(

(3(

(4(

نمودار ميزان انرژی محسوس گاز در خروجی هر سه داكت، در شكل 5 نشان داده شده است:

 

شكل 5.متوسط روزانه تغييرات انرژی محسوس برای سه داكت.
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همانطور كه از شكل های 3 و 5 قابل مشاهده است، كيفيت و 
كميت انرژی گازهای خروجی كه از داكت G5.037 خارج می 

شود، از سایر داكت ها باالتر است.
- انرژی خروجی محسوس

روابط  و   Testo 454 ابزار  بوسيله  رطوبت  گيری  اندازه  با 
ترمودیناميک ]13[، ميزان آب موجود در هر داكت را می توان 
مشخص كرد. ميزان آب موجود در گندله های خام ورودی ، 
آوردن  بدست  با  مقادیر  این  بود، كه  وزنشان   9% تا   5% بين 
ميانگين داده های آزمایشگاهی كه روزی چهار بار انجام می 
باال،  به  رو  هوای  جریان  مراحل  طول  در  شد.  مشخص  شود 
جریان هوای رو به پایين و پيش گرم در كوره ی گندله سازی، 

این آب تبخير می شود.
منبع دیگر ، احتراق گاز طبيعی است كه باعث توليد بخار آب 
می شود. این بخار آب وارد گازهای خروجی می شود. ميزان 
انرژی كه توسط بخار آب حمل می شود، با ضرب نرخ جریان 

جرمی بخار و گرمای نهان بدست می آید.

 انرژیی كه توسط بخار آب در سه داكت حمل می شود، را می 
توان بصورت زیر محاسبه كرد:

)5(

تحليل  این  در  كه  است.  آب  تبخير  آنتالپی   ،Hfg آن  در  كه 
است.  شده  گرفته  نظر  در   2.25  Mj/kg تبخير  نهان  انرژی 
شكل 6، ميانگين روزانه ی انرژی خروجی بوسيله بخار آب را 

برای دوره زمانی تحقيق نشان می دهد.
همچنين باید اشاره كرد كه هوای تازه ی ورودی حاوی مقداری 
بخار آب می باشد. این بخار آب بدون هيچ گونه تغييری از كوره 
خارج می شود.بنابراین سه منبع بخار آب خروجی از كوره از 
تبخير محتوای آب در  از طریق  آبی كه  بخار  قرار است:  این 
گندله های خام توليد شد، سوختن گاز طبيعی و هوای آزاد 
ورودی كه وارد دودكش اصلی می شود. شكل 7، ميانگين دبی 

جرمی بخار آب خروجی از دودكش را به تصویر می كشد.

WV WV fgE m H   

 

شكل 6-  ميانگين روزانه ی انرژی خروجی بوسيله بخار آب در هر داكت برای دوره زمانی مورد بررسی.
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شكل 7-  ميانگين دبی جرمی بخار آب خروجی از دودكش اصلی.

در  داكت  هر  سهم  كلی  ميانگين   ،3 جدول  طور خالصه،  به 
خروج انرژی گرمایی در طول دوره ی موردنظر )از 21 مارس تا 

22 آگوست، 2015( را نشان می دهند.
 همانطور كه از جدول 3 قابل مشاهده است، انرژی خروجی 
بوسيله گازها از سه داكت در قالب انرژی محسوس و نهان به 

ترتيب GJ/hr 309 و GJ/hr 127 می باشد كه این امر منجر 
به GJ/hr 436 اتالف انرژی شد. این مقدار حرارت، مقدار قابل 
توجهی می باشد كه بخشی از آن می تواند با استفاده از بازیابی 

حرارت مجددا استفاده شود.

Sector 
Mean 

Temperature 
(°C) 

Value (GJ/hr) 

Percent (%) Flue gas 
(Sensible) 

Water 
vaporization 

(Latent) 

Total exit 
energy 

Duct G630.5 6.5 6.35 42346 6443.6 4.36. 
Duct G630.5 666 62036 6.36. 66230. 2236 
Duct G63024 402 503. 2.3.4 666364 453.4 

Total exit energy (GJ/hr) .06 645 2.5 600 

 

 

جدول 3- سهم هر داكت در خروج انرژی برای دوره مورد بررسی.

5- نتيجه گيري
این تحقيق برای ارزیابی پتانسيل بازیابی حرارت اتالفی كارخانه 
گندله سازی شماره 1 شركت معدنی و صنعتی گل گهر است. 
انرژی بوسيله گاز های داغ از طریق سه داكت كوره را ترک می 
كند. تجزیه و تحليل انرژی نشان داد كه بخش زیادی از انرژی 

خروجی كوره از طریق گازهای دودكش در سه داكت كه حاوی 
انرژی محسوس و نهان می باشد، صورت می گيرد.

گهر  كارخانه گل  اصلی  دودكش  از  انرژی  عمده خروج  سهم 
بصورت نهان و محسوس بوسيله سه داكت به محيط وارد می 
شود كه به طور متوسط حاوی GJ/hr 436 انرژی می باشد. 
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نتایج نشان داد كه انرژی موجود در داكت G5.037 از نظر 
 GJ/hr( كمی  و   )204  C° خروجی  متوسط  )دمای  كيفی 
194.03) به مراتب از دو داكت دیگر بهتر می باشد و قابليت 
بازیابی حرارت اتالفی را امكان پذیر تر می كند. همچنين، حجم 
دودكش  از  های خروجی  گاز  جریان  همراه  به  آب  از  زیادی 
كاهش  و  اتالفی  حرارت  بازیابی  با  كه  شود  می  خارج  اصلی 
دمای حرارت گاز های خروجی می توان این آب های خروجی 
گازهای  دمای  كاهش  از  استفاده  با  بنابراین  كرد.  بازیابی  را 
خروجی تا مقدار مناسب با استفاده از تجهيزات مناسب بازیابی 
حرارات هم انرژی قابل استفاده داریم و هم امكان استفاده از 

آب موجود در جریان گاز های خروجی بوجود می آید.
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 Estimation exhaust energy from No1 pelletizing plant 
ducts of Golgohar

Godarzi;S.

Abstract
Nowadays, waste heat recovery from the end of industrial processes has been considered as 
a way to reduce fuel consumption and thus reduce greenhouse gas emissions. Qualitative and 
quantitative determination of thermal recovery and thermal recovery capacity could lead to 
improvement of process recovery. In this study, the feasibility of waste heat recovery from 
Golgohar pelletizing Plant of Sirian is investigated. The airflow and combustion gases emitted 
from the pellet burning furnace carry a lot of energy that is transmitted to the outside environment. 
In other words, the major part of the output energy of the pelletizing plant goes out from the 
main chimney. For this reason, qualitative and quantitative analysis of the output energy could 
help in waste heat recovery. With the knowledge of the temperature and composition of the 
exhaust gas and the output energy, it is possible to obtain the best option for using these exhaust 
gases.
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Investigating and comparing the efficiency of
 igh-chromium cast iron balls, forged and roll-forged steel 

balls in dry ballmill
Zeydabadi Nejad;H. 

Abstract
Dry ballmilling are common industrial methods for the production of iron ore powder. The 
material and method of producing balls used in dry ballmill can be very effective in the efficiency 
of milling and the life of armature in milling. In this paper, the mechanical and wear properties 
of three types of ballproduction (forging, roll-forging and casting methods( are investigated. In 
order to investigate the effect of working temperature, some of the balls were annealed at 300 
°C before sampling. Impact and wear specimens were prepared from the middle of the balls. 
The ASTM G65 test was used to investigate the wear resistance to examine the behavior of 
the particles contact with the balls. The results indicate that cast iron balls exhibits high wear 
resistance with 0.24% weightloss, which is higher than other balls. The energyof annealedroll-
forged steel ball,2.6 joules were observed, which is higher than the other balls.

Key words:Dry ballmilling, milling ball, G65 ASTM Test, Wear, Hardness, Impact.
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Simulation of line 300 of hematite plant of
 Golgohar company

Haghpanahi;V.

Abstract
Modeling and simulation, plays an important role in the design, development and optimization 
of the processing circuits and also predicts the behavior and performance of the plant. It also 
provides a better understanding of the process. In this thesis, Usimpack simulator and an exclusive 
simulator developed in matlab software was used to simulate the line 300 of processing circuit 
of sulphur removal of hemmatite plant of Golgohar.Parameter of odels of grinding circutes, 
magnetic separatore and flotation devices were determined using the data obtained from the 
sampling campaign. sampled data were reconciled by Usimpac and codes developed in Matlab, 
before being used for model calibration.Results showed that the simulations have high accuracy.

Key words:Simulation، USIMPAC،  Matlab، Flotation.
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Investigating effect of the solid percent of entrance feed 
to the thickener on sedimentation rate of solid particles: 
A case study of waste thickener in line 7 production of 

concentrate of Golgohar 
Zolfaghari; A. 

Abstract
Water plays a major role in the processing of minerals. According to importance of water and its 
drastic shortage, water recovery and reuse that are essential in processing plants. The aim of the 
operation is to obtain a high concentration of water and to achieve clear water in the overflow.
in Line 7 produces concentrates of the Golgohar Mineral and Industrial Corporation, waste of 
medium and low intensity magnetic separators is feed of thickener. One of the important factors 
in the rate of material sedimentation in the thickener is the solid content of the input feed to 
the thickener. In this study, the effect of the solid content feed input to thickener on the rate of 
sedimentation was investigated. According to the results, the highest rate of sedimentation in 
the solid content of 8% and the consumption rate of flocculants was 50 g/t A26. Considering 
that the current solid content of the feeder is 10 percent, reducing the solid content of the input 
feed to the thickener will increase the efficiency of the thickener.

Key words:Thickener; sedimentation; sedimentation rate; solid percent; Flocculant
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Investigation of the hardness of two fault zones in the east 
and west parts of the Golgohar mine 

Kolahi; M.

Abstract
Understanding the geology of the deposit is a vital component in terms of overall understanding 
and better exploitation of minerals. Due to the complexity of fault zones and their relationship 
to all mining processes, determining the hardness and resistance properties of the masses in 
the fault zones is necessary in order to provide a classification of fault zones. In this study, two 
faults of one in the western part and the other in the eastern part of Golghar Iron Ore mine were 
investigated to determine the hardness and resistance parameters of the rocks in the fault zones. 
The rock mechanic test included schmidt hammer test, point load index, uniaxial compressive 
strength, Los Angeles, as well as processing hardness tests including Drop weight and SPI 
tests on the samples taken from the rock in the two zones. Comparison of the results of all tests 
showed that the rocks located in the fault zone in the western parts of the mine had a higher 
degree of hardness (both in terms of rock mechanics and in terms of processing) ratio of the 
faulted rocks in the eastern parts. To investigate the causes of this difference in hardness, further 
studies are needed on all faults in the eastern and western parts which will be followed up by 
this project.
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